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ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТННН

ВБОНЯМСНТ : м една година 300 1яя.1.
1в 6 месена 150 лева, за месеив 40 лева.

ОБЯВЛЕНИЯ по 150 тв квадратен с.м
приставки по | ле - на .хуна

пойте! Ефтина разпродажба но ПЕЧКИ |
ЧУГУНО-ЛАМАРИНЕНИ

ПЕЧКИ

Германска фабрикация система ГЛЮВЬС. в средата Ф
печките има поставени по особ. система огнеуп. тухли, Ф

еж зо6новя!|»||ра',ор^вансГинеиолог • Акушер
ул. Сжборна 28. Приема ТО урони-»»- вввйи» и
болки с ■ ел обед: 1218 3-4 специална постановка гла
са по системата на проф.
1 двуетаж. Ьверараи Лдрес ул. Маке
магазия мг- донска 21 дои Дедич. 1225-2-2

•Продава се

снема, построена/на 101 кв. м.
С
ветление.
, кчеосо
вояопроло.п н изба. Удобна за!
кантора и «клан на всички[
стс''и
Справка в елшата «а ] дюгяна в цемтжра на града, с
или без депозит за плетачница
газки I уч- ул. Софийска
1219—3 3 брже налице идр. Споразуие—1
ние ул. Шеймовска 3- 1226-2^2
Печ. .Светлина*

(Телефонни и телеграфни ежобщения).

^Печките могат да се отопляват с джрва. торф.^
вжглиша и ар. и запазват до 54’. топлина, 8ф
^
тжй ежидо. благодарение особената и'м конструкция а-ф
джржат топлината ддлю време (близо 4 ч. \намно Тс-М: , *

авямгз :
Госпожа С&ДД

Д-р И. ЦВЕТКОВ

ПОЛОЖЕНИЕТО

ф

Врой юзо.

ЦЕНЯ 1 ЛЕВ

под идеи “да
ОТГОВОР

от
. Членовете иа младежката гру! на при Нвциомап-Либераянвта
Парти* в гр. Варна.

Зжзстаииего г западна Тракия.

СОФИЯ. 30 Ноемв. Бежанци от западиа Тракия проджлжават да лрииждет ма
Печките се намират в склада на ,ЯК0Р> В/11ЛЕНТИН* ф
сово. Пристигналите вчера бежанци разпра
1230 1 } ▲
срещу новата гара гр Варна
вят страшни работи по този край. Извжр>
шени
са нечувани зверства от страна иа
ШИЕ и КРОИ пс
гржцките власти и войници. Населението в
ЖУРНАЛ Псекакви
Гюмюрджииа и Ксанти е вжетаиало. Дви
жението обхванало целото население, което от по стотина д^ши нападат малките
и всякакви препрввки Работи в :.омове и прием.,
• войскови части, отнемат оржжието им, вжпоръчки в дома си. Алрес ул Ьотева 47. Л. М. 123М-3
оржжават се сами, образуват големи вжсII
танкически отряди, които от своя страна на
падат по-големите войскови части. Водени
ОБОДИ!
ОБОДИ!
ОБОДИ!
са иеколко сгражеиия с оставените гржцки
! гарнизони, които са значително усилени, но
поиеже повечето от войниците са сега де)Сжо6шавам на интересующите че полу чих сд I
морализираии, не указват сжпротива и час
ограничено количество осеиоаи ободи за все
тите се разбегват.
какви кола. които предлагам по конкурентни
Вжстаиието обхваща цели области,
цени 550 и 650 лева четиритех броя. фронко
вследствие иа което населението бега в
склада ми Варна. За сведения и преглеждане
Бжлгария.
1232 1 7 I
на стоката отнесете „се на адрес
Пашмаклийски окржг е пжлеи с бежан
Константин Золас- АгентураКомисиома |
ци, прехраната иа които е доста затрудне
Змелегр^итв
ВернвГабровска. Варна
на. Нашето правителство днес даде нареж
дане за подпомагане иа бежанците. Вжс
таиието избухнало иа 25 ноември в иекои
села, а в последствие се разпростряло и в
ШЬЮ и КРОЮ по ЖУРНАЛУ - лАМСК и ДЕТСК
иекои окржзи.
НАРЯДЬ! и всевозможнь»е перелки Работаю подем
1233— 1 3
но и принимаю работу на дом.
СОФИЯ, 30 иоемвр. В Народното ежбАдрес: ул. .Ботева* N8 47 А. М.
раиие днес народния представител прогресист Юрдам Гачев направи иитерпелация за
НОВО! НОВО! НОВО!
арестуването му при референдума.
Приеха се иа трето четене мяколко за
г: кона.
след коетс комуниста Габровски раз |
В всякакъв вид дрехи, платове. пЬрг. рхкмиии
ви иитерпелация по вжншната политика, иа
Цени износни
щ по наи-последен метод.
която отговори м-р Даскалов. Той изт ъкна,
| л.
Трайност на боята гарантирана
че положението, което заема правителст
| Еигелбах & Примус бивши притежатели ма
вото е положение иа мир. Бжлгария все
3 германска фабрика за боядисване ч Смири ■) Ц) повече и повече печели успехи, от като бе
3 ул. Цар Борис. срещу аптека Бор<злжи»-в
1Л - 2 ?
изпаднала като победена страна. В конфе
ренцията имаме голяма надежда че ще
бждат вжзприетн правата на нашите иска- |
иия. Делегатите -.а направили изявления в |
Лозана, че микакжп излаз без известна те |
;
Сжобшавг се на интересующите. че полу- Щ риториална зона е мевжзможеи. Източиа
Тракия е дадена иа Турция, логично след
х К чих едно ограничено количество
ва западна Тракия да бжде дадена на Бжл
гария. ио ний не искаме това за да не ии

Одеска шивачка

дамски и детски дрехи.

Ргг^=П"
ЖРм ! ДОЛУ КОНКУРЕНЦИЯТА 1 ! !

П1

Важно заколори и колар, работилници

ПОРТНИХА ИЗ ОДЕССЬ!

I Химическо чистене;» парно боядисване

I

ВАЖНО зо печатари и книгоиздатели. 3

'

Анер. печатарска хартлк Й1--------------------------

форма» 45 > 58 с. и и 63 • 95 с м.. която по ка
чество и цени пречжзхФпства иа Германската
Цени и преглеждане при
1228-2-3

Извегтми нам и ма общест
вото Яич. ости. скрити зад некакао см Еюро, оив ден са ииали д крз с а да обвеят пе
чат «о. н и I ‘лючввмето от Нациоиал-Либералната партия иа
партийните членове Д-р Баккрджиев и Боян Смилов. —
Ние младежите, считаме за
наш джлг да ладем следния по
следен отговор иа тази долня
провейвиря — Оглетяка време
ната. котето политическите пар
тии се водеха и представдяаака по наследство След война
та. бжлгарското гражданство
е-кеднеяио оежжда и порицава
омая .-мила партийна система,
от която дойдоха толкова об
ществени нещастни и днес. ка
ча претенциите на това
то
гражданство са . здрави поли
тически организации, почива
щи ма колективния ум и воля
иа парти,
начала и идем. —
Личностите, скрити зад иекакво си бюрс. са лишени ме са
мо от идеи и партийни начала,
но нещо по-аече — сжяжршенио са чужди на амесчашмите
обществени нужди и условие
и за това. като изчезващи юлитически семки
нзвжршида
поснедниу позорен свой акт на
нлст. злоба и отчаяние.
Разберете ведижж за винаги.
Гос-юда. около комарджимския
клуб. че бжл. врекото граждан
ство. числящи се к*м полити
ческите партии, няма да се ос
тави ла бжде водена • т фали
рали умове, болни амбицм и
-отерни. ли,цени от всячакаа
‘раждлиска добродетел, а ше се
юди -.аис. за да не изпада в
- иешнОТО и жалко положение
да пере чужди ризи
Обществото >*е ще бжде за
блудено. .з най иалко ще 6жлат излжгани партийните чле
нове. които вече фантазирани
* непогрешиите партийни на-

чела. скоро ще Ви ивджт <*о
«га решителна прнежла.
1!в ' г. Д-р Ьакжрджиеа и
Боян Смилоя отправяме маши
те сжряечнн и верни уважеиня
и почит
Младежката група може да
цени лвст©.-мстввта кв лично
стите и заявят, че здраво «гру
пирани около Вас ие ще остачм партията в ржиете на нека
сярми аспиратори

договор.
Бм.лгармя прие принципа иа автономия
иа Трайия, защото счита, че най-рационал
Подписали
Константин Золас
Агентура-Ком»*си »мл
но разрешение е то. Бжлгария хе участву
Ят Пасарея. Дс Попов Ли
ул. Габровска. Варна - За^в.1»- бритвни-. Вар»*а
ва в никак ай комбинации, които застраша тон Пет ров. Л. Каиоя Л. Тебе
ват мира. Тя е готова да влезе вжв всяка кое- Лт Квлканджмев Л1. Пе1 комбинация, която е за мира. След м-р Да- тРа ? * Ь Иикол. т. &. Стефа
Е Кантора А. И. Мднов
Варна
екзлоз се изказаха и други представители нов. Б Лазаров. В. Лабаксв.
I В Петров. В Казанджиев. В.
ггересуюшите се. че схгласно чл 320 от Т*ргоР ( от партиите.
Твбвков. В Тодоров. Г. Пере[ие Закон, публично продава нд 2 Декемзри
БЕЛГРАД 30 Ноем. В-к Зр«*е в уводно л"', ов г- Пр*м.т,ро. а Кв[часа сл. обед в помещението на кантората >л
—у
место пише: Бмлгария се ио.ирв
днес ив
а П
Вриградска № 5. следните заложени у нея
кржстопжт. Тя е пред дилемата
както в тов> д Тодоров Л. Ив. Игнаарски стоки :
^ 1913 год. Тя има да избира между
сжщмте гол Д. Кулвяоа Д Митев. 3.
Гйон. клечки, конии
джржави или Турция. Два пжти Бжлгария Георгиев. Ив Бансв. Ив Мокастойност 20СХХ1 лв
Боя. кабари, врхзки
извжрши грешки и два пжти биде >•<•»«
^
3( Кабзи. гвоздеи
АТИНА. 2^ Ноем. Гри заминаването иа Иа. Василев Ил Хаимоя Из.
Купувачите требва да внесат в кантората залог |
Ъ размер на 10*.. от стоиноста на стоката, Из-а
ангп. пълномощен м-р ,а Дигпкя. той е ос %%%* НИ“.И'С
шането на стойността ше стане в брои при прега
тавмп »а свои заместник своя пръв секре^ Пет.с.К. Пр.
ването на стоката.
* *
; тар. В знак иа протест е заминал и британ мвтар ч. Л. Бамалоя. Кр Ста
»ев.
К
Чернея
К Петкоа. Л.
При това управлението на кантората си запаз
ския морски шеф.
Леоиамев. М Кацов. М. Мутала правото да утвжрди или не резултата от про |
АТИНА 29 Ноем. Бритаиският пълно фея. М. Лврамов. Н Толедо,
лажбата без право на претенции от наддаването.
мощен м-р преди да напусне столицата • П Бжчвароя П. Пеев. П Пв1234—1—1
Кантора А. И, "МАНОВ
I

I

ОБЯВЛЕНИЕ.

!

/

Стр. 2.

ратифициран адка йота до гръдното пра
вителство за скъсване ии дипломатически
те вржзци между Англия и Гърция.
АТИНА, 29 иоемв. Корес. на ,Нийр Ист*
предава така вжпроса за виновността иа
застреляните министри. Най-важните пока
зания дал Папулас. Той заявил, че трите
офанзиви в Мапа-Азия са ставали по запо
ведта на самото правителство и че настъп
ването кжм Антора е станало против съвети
те на главната квартира. Друг сзитедел ка
за : в 1920 г. една велика сила активно подпомог а гржцката армия сжс своята фпотз,
док то се произведат изборите. След избо
рите вжзбудените надежди били фалш.
ЛОЗАНА 2» Ноем. Турците заявиха, чене
ще признаят никакви договори, освен ония, кои
то остават в тяхни ръце.
ЛОЗАНА 29 Ноем. Комисията по тери
ториалните вжпроси възприе докпада иа
Вайганд за неутрализирането на островите.
Турците направиха резерви по някои пун
ктове.

ЛОЗЯНЯ 29 ноем. Сега в Лозана не се говори
нишо друго освен за' петрола, сжшо както бе в
края не Генуезката конференция. Вжпрос за ‘Аосул
в с • щност не е териториялен а чисто петролен
Спорел е Дейли Хералп петролното п во Стандара >йл Помпани* което има най-голеиите инте
реси на бхяканите се мъчи с всички сили аз зала
зи тия пазари.
СОФИЯ 30 Ноем. От днес започна раз
пита на свидетелите по изследването иа
делата на Малиновия кабинет. Беха разпи
тани 30 души. Утре 1 Декември ще бждат
разпитани Димитр Мишев, Ганчо Иванов,
професор Юрдаи Иванов и професор Иширкоз.
БУКУРЕЩ 29 ноем. Един Британски^ рапорт
рисува положението в Цариград, като крайно въз
будено и критично. Чужденците се изселват. Семей
ствата на много пояанници се изпращат. Търговиу*
те и еснафите продават стоките си и забягват.
Населението очаква големи, сжбития. Подобре
ние не се звбелезват

ПЙРИЖ. 29 ноечври. Ьонар-Лоу биде уведомен от Поанкаре че не те може да дойде по рано
ЛОЗАНА. 29 ноември. До тоя момент руските от 15 декември, вследствие важните работи които
делегати не съ получили отговор на своята нота, го принуждават да остане-в Париж. Бонар Лоу мос която искат да бждат допуснати в всички засе- ли обаче да благозоли преди тази пата да посети
дания на конференцията Вярва .се че тоя отговор! Лондон за размена на някои мисли по важни в*пще бжде един учтив отказ. Руските делегати зел- | р0СИ интересуюти двете страни. Поанкаре отгововяват че ако тяхните искания, да участвуват нз р>з- рИ Че идущата седмица .ще пристигне в Лондон за
вни нога в всички въпроси и в всички комисии, не да кснферира с английските, белгийските и италисе приемат то те могат да напуснат Лозана.
янските министри — председатели относно брюкселПЯРИЖ. 28 ноември. В. „Пти Паризигн“ се ската конференциянаучава от Лозана че в едно интервю Д-р Раков
БЕЛГРАД 29 ноем. Вестниците отбелязват като
ски категорично опровергал намеренията приписва- | значителен успех намесата на Нинчич по вжпроса
ли на руските делегати да напуснат Лозана в слу- ; за туоската граница. С тая намеса вестниците изчай че не бждат допуснати да участвуват з заседа- ( тжкват. че гръцките делегати са извадени от едно
нията В -Матен- се учи че Русия ше се ограничи мжчно положение и попречили шото турците да не
като ше счита само за нестанали и невжзможни се разпрострят отвжд Марица. Нинчич в тоя случай
решенията вземени без нея.
е бил подкрепен от Лорд Кърцон, който след заПАРИЖ 29 Ноем. Съобщават от Поза-; желанието го е поздравил с успеха
на: в едно интервю на кореспондемта на;
в. Птн Паризиен с една турена личност,
която казала, че турските делегати ще под-1
крепят руските, но не ще напускат конфе
ренцията в случай че русите не 4ждат при
ети безрезервно в всички разисквания.
ЛОЗАНА 29 Ноем. Председателя на Украйнската република Д-р Раковски, опро
верга най-категорично слуха за напускане
то на конференцията и за струпването на
аойсии на бесарабската граница.
ПАРИЖ 29 Ноем. Съодщааат от Лоза
на: тъй като турците не са готови да пре
говарят, относно определените граници в
Мала-Азия по економичесиите и финансови
комисии започнаха своята работа, под пред
седателството на Бареб.
ЛОЗАНА 29 Ноем. Турените Нелетати
искат автономия на островите Хиос, Мити
ят:, Емброс и Самос.
Днес военната и териториалната коми
сия ще се занимае с тоя въпрос.

ХРОНИКИ
Свободна борса.
Берлин пр. 1-73 куп. ! 30 п,
риж 936 937, Лондон 613--61Х

Цариград 71 70

71-90. в7„.

0-19 -—0" 19* „ Нв-Йорк
— 136 70, Швейцария'2530
2535.

РАЗНИ цигани г.родазачик»
гжски и пуйки докарват по
ли стада такива на сРвД нуа.
дата за продан. КЖде и в
:
страна би се допуснало ц.;.\ |
централния площад на N
град да бжде пазар на цр-*
кокошкари. Обржщаме
името на респективните в,-.»,
НЯ 17 ХН Варненския Пие
лавски метрополит Синее* 4вжршва половин вековната л
дейност като такжв. По теч
Зай ще бжде устроено е :?в1
да ни чествуване.
ДО‘ сега през черноморки*
те ни пристанища сж емигр*.
рали от Цариград и Тра-ка !
Бжлгария 14376 ерменцн. '433
гагаузи и 350 бжлгари

50Р2А
София. '30 Ноември 1922 гол.
Швейцария
Ню-Йоркъ
Лондонъ
Парижъ
Италия . .
Цариградъ

Ромжния
Германиа .
Прага
Виена . .
Буда-Пеща
Холандия .
Югославия

4
1

2535 -.2540
136 4С! 136
615 - 935 - 945646
630
72 - Щ
85
8480
170
16»
; 428 - 429 -

- Ч-4

--

Белгия . .
ЛОЗЯНН, 29 ноември В заседанието на конПочнато е раздаването на
ферениията се коментира живо за сжобоносното ре- джрвата от общинското сечи
шение вземено в Париж, гаето министерския съвет ше по костуемата* пя ием на
под председателството на Милеран и Маршал Фош бедните и чиновниците9 гРв^
е постановило едно евентуално увеличение на оку
ЛИЦЕТО, което овши
пационните войски в Йейнската област и чрез за ду магазините Ларвсков и да се
местването на германските чиновници с французеки е изгубйло дамска чеита.
• яаи при г. Д-р Я Кулаксж*»*,
и заемането ма около 2 3 от мините и индустриал кантора Ив- Стоянов А син и.
ните заведения в територията на Рурската област, получи чантата с сумата.
като противовес на германските действия против
ВЖВ Варнги«»то
репарациите. На 15 декември ше се свика брюксел
управителни* сж
тдржише от
ската конференция по репарациите, която ше бъде вет е 1било избрано «О.О. 6ю;
председател Мот решително значение,
ро в ежетав - подпредседатели
Ст. Пенчев,
ЛОЗАНА. 29 ноември. Лорд Кърцон заяви, че Ив Минев и Кр- ПетковАнглия е разположона да се откаже от договора
ПРЕЗ изтеклия месеи в градсключен в Сан Ремо през 1920 гол. Тая декларация
ските скотобейни ебил заклан
на м-ра на външните р^боги се тълкува В СМИСЖЛ и консумиран 5638
глави др*
5_
173203
че между Англия и Айерика е постигната спогоп- беи и еджр добитък
ба по економическще вжпроси на изток.
кгр. месо.

ЛОЗАНА 29 Ноемв. Е 10 часа и четвр,
великите сили, конто свикаха конференция
та връчиха отговора на руската нота
Съозииците заявяват в него, че Русня
ще бжде допусната само по вжпроса за
протоците.
АТИНА 29 ноемв. Присъдите издадени
от революционния съд се базират върху
обвинението на бившите министри, че са
укрили от народа последствията от завръ
щането на ирал Константин и който не закъ
сня да предизвика отказването на морска
подкрепа от съюзниците и причини ката
строфата в Мала-Азия.
ЛОЗАНА, 29 ноемвр. Застрелаането на
бившите гръцки м-стри произведе голямо
вълнения в кръговете на конференцията.
Веинзепос е силно съкрушен н не направи
никакви изявления. Положението създаде
но от засгрепването ще затрудни прегово
рите за мир.
Очаква се Веинзепос да подаде оставка.
нойотов. Р. Варсанов^ Ст. Пе
шев, Янко Иванов. Ал. Папанчев, Ив- Михайлов, П. Пешев,
С Касабов, С Зогов, Ст. Райчвв. Т. Гочев, Иор. Минков,

Вр- «30.

„ВАРНЕНСКА ПОЩА"

Кр. Попов. Дим. Попов. Пас.
Янков, С. Бенарой, С. Сабетай
Т. Янков, Т. Йосифов, Ц. Ца
нев, В. Петранов, Ц. Недков,
Бср, Еммрхов.

БУКУРЕЩ 29 но\н. Съобщават от Лозана • в
политическите кржгове\гледат песимистично на
конферениията и вярват че
предстоящо едно прекжсване на заседанията. С пристигането на руските делегати, турските станаха много кеотстъпчива и различията в англо-турските гледища по рязки. тзка
че не може да се очаква споразумение.
БУКУРЕЩ 29 ноем. Сжобшават от Лозана - За
да може по-скоро да се отърват от русите в' кон
ференцията и освободят от влияние туроките делегати.Лорд Кързоч предложи въпроса за
протоците
в които споканила аа участвува и Ру
да бъде
поставен веднага на дневен
ред. Руско турското
птихтелехо споразумение.с^злаае на йнг.-ия и нц
конференцията големи мжчнотии.
БУКУРЕШ. 29 ноември. Сжобшават от Лозана:
В последния час на свиждането
между Лорд Кърцон и Измет паша. Лорд Кърцон е помолил
турските делегати да се сжгласят и приемат английския
мандат над Мосул. Измет паша
отговорил, че Ангора не признава други граници освен ония склюсени с съветска Русия и Франция, като поиска и
Англия да ги признае. Лорд Кжрцон отговори, че
Англия
не признава договори с яхржави които не
съ признати, като така тя не може да
признае гра
ници сключени с тях.
РЕКЛАМИТЕ
9-Г

дадени в Варнен. ПОЩА
постигат
целта «й.
_____________
~Я~~а

Печатница „еветлина" 8арна!

ОТ 4 во 10 «р: «*“ ^
междунар015

стои в Лаипии!

" ?очен 'па"";р,у .част*

Гражда*

оплакват
тта не се
бржщаме внимание
бва.

«

-5

ДНЕВНОТО производство^
каменни вжглишз но посл^
е ДОСТИГН*-“
само от Перник
3500 тона.
^
ОТКРИТИЯ от Варненс^
Тжргов. Камара ч«РаШ
в Шумен е двукласен.
Разград еднокласен. _
ще проджлжат до *аи’

^

испии«

ПРИВЖРШЕНИ са
на мелничарския Трииесе
на 19 т>
курс, който свжрши
На Царигдадското житно
полити ческ°т0
жище поради
'
положение и тарифата
ляща мито по 50 г
кгр. вноса на наши
пжлен
жито е почти в
_ а К«‘В Банковата агенТу^.пРеД к
пичан се открива за
инкасова служба.

°пг1й

Продава се

яМц|уи*а

Варна, ул- Мария-Лу
Кузнецов-

^^.2-2

V.

IV.

Варна, а Декември »** год.

ЦЕНА 1 ЛЕВ

ВЙРП6МСК2Я

Крой Ю31

!
<■-. .л

"

ВАЖНО зо печатари и книгоиздатели.
Сжобшава се на интересуюшите. че полу
чих едно ограничено количес1во

| Дмер. печатарска хартия

формат 45 X 58 с. и. и 63 X 95 с м.. която по качество и цени превъзходства нз Германската
Ценя и преглеждане при
1228-3 3

.

X '

I

ни#»» * ти.

ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК ■ р«».

БОНЛМЕНТ : за една година 300 лева;
б месеца 150 лева ; заI 3 месеца 80 лева. «•

*И9

Констамтии Золас

ул. Габровска, Варна — За телег. Британик, Варна.

ОБЯВЛЕНИЯ
150 лв квадратен с. м
>?•
приставки по 1 лег. ма дума.

сТ-ца Сстер сБ. ЧБаНало

ц)

(

т]

й§ сТ-н Лиягс сБ. Лъонфинс
[шЯШсе веичеят
««• Синагога.

‘Неделя 3 т. м. 4 ч. сл. пл. в ЕврейсПоздравленията се приемат в граж
данския клуб:
Настоящето заместя пропуснати покани.

я

.

Агентура-Комисиона

Печатница „Светлина“ Варна.

I

= ПОЛОЖЕНИЕТО = ! ХРОНИКА
(Телефонни и телеграфни сжобщеиия).

Революцията в Тракия.

Свободна борса.

Берлин 1*77—1*78, Париж 932
- 933. Лондон 607 50-608 50.
Цариград 7080— 71. БукурешВ4 * - 8420, Нж-йорк 135 80 —
136. Прага 426 50
427
•“РУСЕ. 2 декемвра. Вчера из
бухна голям пожар в цветар
ницата близо до захарната фа
брика в дома на парния маши
нист, живущ с жена си и две
те си деца. Изгоряло е десет
годишното му момиче. Майка
та. бащата й едното дете об
горели и са извадени в найбезнадеждно положение.

УРОЦИ ПО пияно

СВИЛЕНГРАД, 1 дек Всички постове на гржцко-българската граница са извънредно-много заси
лени откъм гръцка страна. Големи войскови части
постоянно маневрират. По железопътната е строго
забранено пжтуванието на цивилни лица. От тук
постоянно се чуват тжнтежи и взривове, които се
обясняват със засилено револчзционно движение в
западна Тракия. Гжрците са силно изплашени
от едно евентуално настжплемие било от
турска или бжлгарска страна. Железопжтната
линия на неколко места е прекжсната.
НАУЧНО- ПРОСВЕТИЛ СКАЗ

ЕтЦнцшрно Търговско-Индустриално Дружество

СОФИЯ 1 декем. Народното сжбраиие
прие няколко закона на пжрво четене. На
родният представител Нейков отправи пи
тане кжм м-р на вжтр. работи пр жилищ
ния вжпрос.

[^.Провадия. 3 Декември 1922 г.

1239 -1-1

Коста Киров

1237-1-3

дава уроци по цигулка по програмите на Пражка
та и Московска консерватории. Ул. Храбжр № 2.
пристигналата в града ни
пианистка г-жа ШАХБАЗ
е^ДИочнала да преподава уроци по пияно. Условия
обшодостжпни. Преподаването става в дома й ул.
^ .Бдинска“ №18. Споразумение слшия адрес.
1243-1—3

„ЕВ. ИНГЛЕееИ“ - 8арнг.
~\
ПОКАНА.
[ Съгласно решението на управителния
|жвет, поканват се акционерите на дру
жеството на Н-ро извжнредно обшо сжбрание на 17 Декемарий 1922 г. 10 часа
сутринта в дружественото помешение,

»

п^и дневен р$д:
4

а) Разглеждание подалите си оставки
енове на управителни и проверителни
Щквети, избирание на нови такива и
Вб) Разни.
ИВа правоучастие акциите се депозирьА в дружественната каса гр. Варна ул.
Рирадска, най-кжсно до 14 Декемврий
т. г| При непредстааяние изискуемия ка
питал, сжбранието се отлага за 24 Декефрий т. г. при сжшия дневен ред и
ше ре счита законно колкото и капитал
ДВ ^ представен.
рна 30 Иоемврий 1922 г.

ш

От Управителния Съвет.

ПАГОДАРНОСТ. Настоятелството на Варненско*° на семействата на загиналите от войните офицери
И^кари .ВЗАИМОПОМОЩ* изказва своята най-голяма
■Родарност на г-на Начглника на Гарнизона Полковник
^^игаргов, който сжс своето лично и началническо влияние
инесе твжрде много за успеха на Литературно-Музикално
цувалната Вечеринка, която д-вото даде на 25 м м. в
>на на Военния клуб, на участвующите в Литер. Музик
• г-ци Кривошийкова, “Джерова, г-да Младенов. Стефаи Темелков; почетните г-ци Караганова, Кожухарова,
олова. Хаджиева, г-да офицерите: Маринов, Данаджиев.
олов. Шаиутков. Гроздамов. които не пожалиха ни труд
ареме за урежданието й. На г-н Пройков за безплатно
«чатяание На билетите, на много г-ци и г-да за подарени
ти, баклава и разни сладкиши и на всички дарители и
ри гости, които почетоха с присжтствието си вечеринката
то

От Настоятелството

КА. г. Хр. Вжруов-: преподава
тел* и общественик, ще говори
в зала -Сжединвние- утре З-й
того 3 часа сл- обед на тема :
.Великото безумие на XX век“
(кжрвата култура на сжд пред
разума и сжвестта Нуждата
от нова общественост).

СОФИЯ, 1 декем. Днес и утре е дадена
последната дума иа обвиняемите в джрж.
ВЖВ вчерашния брой*на ве
сжд. Утре ще говори бившия главйркоман- стника ни в ОТГОВОРА на чле
новете
на младеж, 'група при
дующ генерал Жеков. След като сжда ще
Нац.-Либералната партия ажа
се оттегли иа сжвещаиие. Джржавиия об АЙарпа пасажа ... .който вече
винител иска три смжртии присжди.
^>анатизирани а непогрешните*
да се чете: .

.

.който вече

СОФИЯ 1 декем. В отговор иа йотата с организирани в непогрешмите*.
която гржцката легация в София отправи
ЗА преподавател по френски
до правителството, че край границата при език в Тжрговската академия е
Дарж-дере е станал инцидент при опита да назначен повикания в града ни
я премине една чета, предвождана г-н Константинов.
от турчин, като тая чета дала уби^ити и ра
УГВЖРДЕНА е новомзрабонени, бжлгарското правителство отправи тената пристанищна тарифа,
мота чрез бжлгарската легация в Атина че която предвижда увеличаване
е дало нареждане до граничните власти за вжзиСграждеинето' на работни
ците на Варненското пристани
иелремииаване иа чети. ако такива се об ще с 50 и 80 ... С това се при
разуват бежанци искайски да се завжриат лага изработения протокол на
в родните си места.
специалната комисия
СОФИЯ I дек. Според тукашните правителстве
ни полйтичзскм коътове се смята, че ако нй Бжлгария не се даде Бяло мо
без излаза да става
през Турция и Гжрция, който гарантира износа и
вноса на Бжлгария. бжлгарските делегати ше се
откажат от всяко друго разрешение на въпроса,
което би направил излаза несигурен и зависяш от
волята на другиго, след отказването си от това.
Бжлгария ше чака по-нататашното развитие на
близко източната и балканска криза с вяратя. че
най-после ше дойде ден да се признае правото на
България
а
СОФИЯ 1 декем. Говори се, че вжзстамиците иа всякаде в Тракия проджлжават
да изтикват гржцките пласти по кжм юг.
Движението се разпространило и кжм Дедеагач. Проходите са задржстеии от снегове
и не може да става движението за Ксанти.
Моста при Бук е хвжрлем-. При Одрин е де
райлирал конвенционалния влак. Катастро
фата. се прилива на гжрците. Стаиали са
много нещастия и повреди.
СОФИЯ, I декември. Св. Синод вржчи на пред
седателя на мин. сжвст едно изложение с което
апелира за пжлното умирощоряване на духовете.
В изложението се казва. Светия синод Ви мо
ли от името на целия народ и църквата и нейния
клир да направите един мъдър акт и един велик
държав. жест и да се забравят всички и неволни греш
ки. направени от държавата и министрите. Св Синоа 1моли повръщане свободата на всички държавниии Хвърлете семето на мира и сговора в.развжл.нуваната душа на българските синове като по
тоя начин се тури истинския ред в страната.

'Х

.У*

СРОКА за набавяне на фор
менно облекло на учениците
при мжжката гимназия е проджлжен до 5 т. м.
МНОГО улици от навалелия
напоследжк сняг са просто не
проходими. Нека са вземат
мерки.
МЛАД. ГРУПА, при Варнсн.
Демократ Организация .Нико
ла Кжиев* устройва за 3 того
неделя 3 часа сл. об в клуба
на организацията Реферат на
тема .Кумомизжм и Демократизжм*. Вход свободен.
НА Варненското житно.тжржище цените от вчера на зър
нените храни са следните: Зим
лица 530
565 лв. Боб 610
700 лв. Ржж 420 лв Ечмик 400
лв. и Царевица 385 лв. 100 кгр.
Забелезва се силнр покачва
не в цената на боба. по-слабо
в тая на ржта.-а спадане цената.
0*1311 лен в двора на Ар
мейската цжрква след служба
та са се сжбрали бежанците
арменци в града, дето са от
правили кжм правителството и
бжлгар.кия народ благодарно
сти за оказания прием и доб

ро третираме.
УТРЕ — Неделя — не.3 часа
сл. обед в салона .Цжрковен
Дом* ще говори свещ. К. Кожухаров на ?ема .Нашата ин
телигенция в миналото и сега".
Ще има и духовен концерт.
Салона отоплен. Вход свобо
ден за всички.

.

МЛКЕДОНСКО СЖБРПНИЕ.
Но 3 декември т. г. а Недедв.
■ зала .Сжедмиеиие* се свил
ва общо събрание на члено
вете и съмишлениците на Ма
кедонското Братство, чадето
ще се разледа и привие изпра
тени* от Софи* проекто-устав
и се юбера; делегати за обединения кс/грес
От Варненските македонци
твжрде мнсгс зазнси успеха на
подетото велйио дело на с-беаинеиието на македонските орга
низации в една единна сила и
мощна македонска организация
ПРИМЕР ЗА ПОДРАЖЕНИЕНастоятелството на Д-во .М»«лосжрдие". изказва своята сър
дечна благодарност на ученмците от французкия колеж .СаМихаил*, респективно благст
ворителното ии Д-во .Млада
Гвардия*, които проникнати от
високи хуманни чувства по
сетиха приюта на старците и
дадоха своята лепта.
С тоя свой жест те повдигнаха «орално духа ии. кзпжлниха сжрдцата ии еже светли на
дежди. а и показаха пример за
подражание. Хвала и чест на
такива младежи и възпитатели.

Два ДЮГЕНЯ

се дават
поп наем

на ул- Бенковска до ул. Вла
дислав. Споразумение сладка
рница .Велика Бжлгария*
площад Мусалата.____ 1246-1 -1

Реджк СЛУЧАЙ.
По случай изселване се про
дават ДВЕ КЖЩИ в аамяновата махала IV уч. едноетажни,
масивни, удобни за 3 фамилии
с общо даорнб место 612 м.
Продават се и по отделно.
Споразумение бакалн. Стою
Георгиев сжщия квартал.
_________ 1244-1-20
*

Д-р И. ЦВЕТКОВ
Гинек^ог - Акушер
ул. Сжборна 28. Приема
болни след обед. 1218 -4-4
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АТИНА. 30 иоенари. Арестуванията не
спират, Крушението на толкова желаната
мечта ва .Метала Елада' праднавика недоволство в широките народни нася против
старото, гнилото и поквареното построено
от Гуиарис н др.
ПАРИЖ, 30 иоеяв. Сжобщават от Ати
на, че в кабинета сжставен от полковйни
Гоиатос влизат 4 души офицери, едни от
който заема мин. на вжтр. работи, а едни
мин. на войната. Мин. лредсед. се паднало
да бжде председателя на анкетната коми
сия генерал Паиголос. Революционния ко
митет се представлява само от лолковннк
Пластира.
^ СОФИЯ 1 пек. Днес няма сведения какао ста
ва в Тракия Възстаниего намира отгласа в цяла
Европа Френските вестници възпроизвеждат събитията по вчзстанието и коментират извънредно не
приятното положение на Гжрция. което я поставя
с бъдешата съдба на тая област. Според френския
печат събитията в тая област непременно ше повлияят на Лозанската конференция, касате^но* бждешия режим на тая страна Английските 'вестници
също се произнасят зле по отношение на Гърция
по случай екзекуцията на бившите министри Спо
ред сведения, на нашата граница глрцита засилипограничните си застави и увеличили пехотните си
картечни роти Освен това образували от гръцки
войници чети. които преминават нашата граница и
завързоат схватки. Всички слухове за образуване
на чети в наша територия и по нашата граница се
опровергават официално. Опровергава се сжшо при
съствието на редовни войски там. Тендениаозно е
съобщението, че имало концентрация на български
редовни войски. Засилиха се слабо някои постове
На много места стават погранични инциденти, пре
дизвикани от гжрците. Праскания слух. не някои
от четите са разбити е неверно. От друга страна
съобшава се. че движението се разширило много,
като възстаннииите обявили Тракия за автономна
страна с столица Ксанти
СОФИЯ, 1 декемвр. Тая сутрин парламеитарнатариата комисия на финаисиите и
земледепието разгпедва законопроекта по
тютюните, премахването продажбата на
тютюн в пакети като се сжздадат само по
евтини цигари, които да заместят пакетите
тютюн по тоя начин ще се тури край и кон
трола вжрху контрабандата.

АТИНА, 1 декемв. Днес революционния

-х8*'1р

а

->

на положеимето

_1

РИМ 30 Ноем. Целкя ит
коментира положеимето а Лоза ма
проса за мира и твжрди че Италия ще
крели Бжлгармя по е«
иа Егея.

БУКУРЕШ, 30 ноември. СжобшгвгЛорд Кърцон има една среша с
говора е бил бурен Кърцон обвиеявг Зе- ;
че не взел мерки да гтролотвратм
М
бившите министри. Венизелос възразил -е
не е английска колония за да даде
запитвания.
Италиянския кабинет е порицал кабчшяк -

бившите гръцки министри.
БУКУРЕЩ 1 декем. Сжобщават от Лш
иа: Екзекуцията иа бившите
чини раздразнение сред попаггичес.вте
еве, което проджлжаеа да расте. Ст
новенията-между народа и поляцнгта
ват често. Станали са демоистращм
привжржениците иа правителството
Станали са сжщо и много кжрваав с* I
вания между партизаните иа разпие не» Я
тически партии. Партизаните ва Гумад ■
направили демонстрация пред д.вч,-1
рията, от която искали тепото васммАпм)
шеф. При разпржеване тжмвпе ставата
престрелки. Полицията е засмива «т
паже на парахода Аверов. Очавяат са »
риозни ежбития.

а

№ 8186.

БУКУРЕЩ 1 декем. Съобщават от Ло
зана, че в разговора между Лорд Кжрцон
и Измет паша по преговорите за тгриторите в проса се отложил за няколко дни,
защото министрите ще мскет наставления
‘ от своите правителства.

В1И^1а1Е«в>нк||в1в

X с
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ОБЯВЛЕНИЕ

-ЧЦИ

*1|М1и

сад даде
шия началник щаба на
г
Дусжамис и генерал Валетос.
лик щаба на малоДадена а заповед ва
»
г -авнокомжм -, ощмя
генерал Паяулас' Делото ма ——
се
иява за раагро
ма четяжртм
корпус при р.
24
разглежда през
тава да бжде още по
се говори, че е определена снжртча
сжда от резопюц. сжд над
В столицата нас
аме след екзекуцията ма

ПЛОВДИВ, 1 декемв. Днес в 6 *•
обед в града ни 7
8 души вжоржм»*
БУКУРЕЩ. 1 декември. Съобщават от Лозана. влезли в кантората иа консорциума «■*
Не се знаят оше последствията на станалите ежби- тюии и заплашили неиолио чииовиии» •
тия Атина вжрху конференцията и прекъсването миращн се там и ограбили касата, като »
сношенията между Атина и Англия. Гръцките де дигнали повече от 800 хиляди пе.-а «Ч
легати отказвах да правят каквито и да е изявле бегиали. Полицията верояно е била ва
ния. Венизелос присътствувг. а всички заседания на ме уведомена, защото веднага бе обгр«Ч
комисията, което изучва демилитаризирането на иа иоитората, но разбойниците пре»" "П
островите, като той се държи като чели нишо не избегали.
се е случило в Гърция Тоя факт потвърдява че'ше
последва оставката му Конференцията може да
ВАРНЕН. ОКРЖЖНО трудово^юро.
продължи, зашото Венизелос не представлява се
гашното революционно правителство, но при все
това той се е посветил на народната гржика кауза
в Лозана

БУКУРЕЩ 30 Ноем. В-к Вииторул ежоб
щава от Лозана: бжлгарският делегат Коста Тодоров в една джлга йота, адресира
ио до печата, отговаря на Венизелос по
исиато на Дедб-агач от Бжлгария. Сжби
тията в Мала-Азия и победата на Турция
са разрушили севжрския договор и че по
ложението иа запад. Тракия е изменено
Бжлгарският делегат разгледа едно по едно
твжрдеиието иа Венизелос. Тезата иа Бжл
гария ще остане такава, каквато е била
Всички конференции и всички официални
изявления на правителството по излаза на
Егея са в смисжл, тоя излаз да бжде само
през бжлгарсиа територия или през авто
номна Тракия. Всички други разрешения се
виждат на Бжлгария един палиятив. опасей за последият?.. Унизен, и победена
Бжлг рия има право да се отк же от едно
дангйско дарение, което е в гржцкзта традиция от «ремето на Троя,

;§§Нв«'

й

М> Ю*

„ВАРНЕНСКА ПОЩА“

Стр. 2.

Обявява се на интересуюшите се. -€
кемзрий т. г. 9 часа преди пладне в
на Варненското Окрижно финансово упрез.*6*^
се даде на доставчик по доброволно
ставката иа следните материали. необход* ^
готовление на талян за риболовната "5у"а у

СЖ

шото : »

№

0 ПО пакета Английски памук Л& ^
2) 90
^0
3 ) 10
’
,
М- 4
мм**
4) 340 кгр. манилови вжжа 2 . см
51 200 .
5
6) 300 . галваниз- мека тел ■№ Ю
7) 750 . телено въже (сърма) меко 2
8) 150 . .
. *
.
.у
Доставката ше става франко магазина
тавчика Срока на поставката на памука г
«ни. а за останалите предмети трилееет днисхоб^ението за утвърждението на т*рга,^ ?
Залог за правоучастие в спазаряваНе’°
аърху оферираната стойност
Всички разноски за гербовия сбор и
иия на настояшето. са за сметка на зостга-4
гр. Варна 30 Ноември 1922 гпоТО
1200 -1 1
ОТ ДДМЯКИЖ^^к
РЕКЛАМИТЕ дадени
1МС

г<

в Варией.

постигат целта си.

^
'

г**. IV.

Вария, * Д,

|ри

1922 год.

пещи

ЦЕ%

V

варненска

[ЩНЕ8ЕЧ ИНФОРМАЦИОНЕН ИЕСТИи

А&ОИЯЛЕМТ м е^нл
за 6 насей* ' 90 теша. »

3») -.*■»
чгее >з 80

ОЬЯвГ-Сн«я

го , й

■риС1*9«М П0 1

РеК'»» ШбЗ« *;23

1* -мдр*-.

г

)!

ВроА Ю32.

>•

«2тела вт. <Жейнс6а~^

~ -I

сТ-н сЖстсдий <Л. еХгллвб
сгодени
I

Барна

•

Варна 2 Деаемяр Д ' '22 г
1251-1 1
. о “.*• Орвао****^^

Одеско шивачка

ШИЕ и КРОИ по
ЖУРНАЛ к. гкакви

дамски к детски дрехи.

йсгкакри

’Р*правни Работи п попове и приеме
си. Мирее ул Ботева 47 АМ. Ш1-23

[)ЖчКИ в ДОМ,
I

Уепегб!, 1 сйсетЬге. боро Ьгеуе с5о1ого
1а*(а. 1тмм(о бе» согИогИ геНд1о&1, зрБ
а И

пашеншо

(Телефонни и телеграфни съобщения).

СОФИЯ. 2 ден. 8чер* по решението на
мин. еждет в 7 часа вечерта арестуваните
12 души Омвши министри от кабимеимте ГеН Ад1«о <Мо*алп1, »е 11д11е Бшза е 5о!1а, Н ! шсв’ Д*"вв* Малинов
Костурмоа. беха и»о ЕпНсо Вогг.Ь1еп. Соп*о1е <1! 5. М. И вадени «"У Уиастжк и < 6«р>.. влак от-

Вагопе РЕ&ЕК120 Т0&Е&0Н1
<81 Е5сЬеп(е1с1

Я. а-НаЬа 1п У„л*. 1 троИл)

Е.ЛеНсо е
.
.
». сол ашгтю апдо&си1о пе бално гапа! рагелК, агта е соповсепИ.
Котеге1о - Уагпа 2 бкетЬге 1922.
"
Поп м талбапо раг*.ес1раг1оп1 регвопаП.
В_______ _______ -Г50 -11

г

скежвнй вест.

С душевна уСкржо и^вестява.м^й роди-*
ти»-* и познати, че иногообичния ни паша. ля..о и чи

Георги А. Инглезнс

104 гоо.
Ч.
треса ;,е Богу ауж амес. след пжлго боледуване
«л Погребението ну ше стане утре 2 ч сл обед. а
Рпелсто ше се извжоши 8 цжрквата ,Св Никола
гр Варч ^ ае-емарий 1922 гс«.
Пв1-1

ОТ ОПЕЧАЛЕНИТЕ.

Важно зр Експорториге!
Сжабщш сс ма митере<ующмте товарачи
ме ец«»оц. „СЕОКС1А".
ИЯИСК . змв'
ме * вме:г^-ост 1500 точа ^риечг : нари
ека и
ал Ццртрщд. Солун. Пирей. Кил р
■ Алея
днрект
т-д
Зв имзло и всички други сеедечй* . -тср-оу-одите
[се уиюШгат да се отнесат до Агенцията
КОНСТАНТИН ЗОЛАС.
За теткереии Бритамик Варна
1127-12

V

!
I

«*»••станат до завжршваме на делото. До гарата беха откарани с файтони и настанени •
специапеи министерски вагон < легла. Иапращаинето им бе в пална тайна.

;

ШУМЕН 3 декември, Днес 3 ч. сл. обед
перона ма тукашната гара бе прелжлиеи
от народ (посрещани и изпращачи . Влака
идящ от Варна за София пристигна. В това
време гарата бе обкръжена от жандарми
вжоржжеии с пушни и бомби (бухалки) и
войници с иатжмиати ножове. За миг целия
перон опустя. Всички беха разгонени, вра
тите беха затворени. Изгонения народ с на
прегнато внимание следят мерките, вземеим от органите на власта. без да могат да
могат да разберат на що се джлжи това.
Втория звжиец удари, а след малко и тре
тия. Влака Варна София тржгва. В този мо
мент в гарата влиза влака идящ от София
за Варна. След определения престой влака
потегли за Варна. На гарата, западно от
бюфета остана един спален вагон- Жаидармермята и войниците го обкржжиха'
Пржв от този вагон слезе един столичен
полицай, а след него един по един аресту
ваните бивши м-ри. Обиржжеии от войска
и полиция те тржгиаха за града, сжпроводеи.( и от своите партизани, случайно на
миращи се там.
Близо до града Малинов. Длнев и То
доров беха качени ма шейиа. а Пялчев
прегжиат от тежкия си куфар една вжрвеше. до като най-сетне едни полицай му взе
куфара.
^
Всички беха отведени в окр. затвор.

СОФИЯ. 2 дек. В Народното ежбраиие
демократическия нар. представител Пждарев. отр ви питане до мии. на мжф. ра
боти по вжпросл за преместването иа бив
Пражка- шите миии трч в Шумен. Отговориха мини
■в • св ._и по шчгудяа гм йрег «и-е
и
Уя Хсабжр N 2
стрите Даскалови Янев. Те заявиха: прена
[ овена
сянето стана »а по-голямо спокойствие иа
ВАРНА
1№СТвО ..МИПОСЕРДИЕ*
арестуваните, както и за по-голямо удобст
I----во. Праамт^лст юто с това прЪхажрляие иа
бившите министри не гони отмжщеиие. В
Шуменския з тяор те ще ‘бждат ма по-хи,Об*а*ав се нг имтер*куюши-е *е
гменмчнА обстановка. М-р Даскалов заяви
20 тзго з? прздажеатг на кйеузчвче ч^сяед то а. че ако се втеме от народния ежд
г« Друнестзея»? нчотм -е се утвадди -'оре.. •
крайна приежда по отношение иа обвиняе
нкзк.2* цена»,
л б пеквиор* т г
мите. правителството ще иска милост за тох.
;
-ского^.
чрдтчмо
ф/*нд
:в
нбед в Ва;
По нжлроса за окржната телеграма до
У^фтезвае ^лг :е
«змзведе тдр-' с «9» • >
. лднмннетатиамите органи по избиването на
гржцкнт** министри заявявам: Тя бе дадена
продажба на следните и отм
I) Празд.шс. мяето от 45 к? ч
г*«
да ме би ежбитията а Гжпция да се преда(ва" *т^ *<>ето се щмяязгх
от- дат неверно. След {тона се приеха иа тре
грцел и бр:
лен Урмголнпан парцел о*
^ кв ч. ••
то четене някои закони.
Кстсарожгг
СО^ИЯ. 2 деи. Джржавмия ежд дие<
:4 5» отложи заседлмието ом >а гоиеделнин. по-1
2) ^2нс< лозе от 2600 аекер -■ ..
секера е яестмостта . Гв Коисгепти рзди заболяването иа един от еждиите. В !
лев-*
<1*рво«ачадча цена за честопонеделнни генерал Жеков ще заажршм |
ломи по 1 лв. че квгдзвтем-мегг
своята реч. след което ще говори Добри I
се изкеквг 1СГ»
Петков, а след него джржлвкия обвинител
Тхржмкте книжа к всички условия мо
ще джржи обвинители та си реч В тая реч
■ИВ п всяко приедтетвемо врече в агух
ще определи наказанието, което ще иска
'
Улт *Богаа»юва* .'п 32 Рвзчоск^т- > с' мки | против обвиненитепубликации и ечвблявгниего с крепост»ве с
АТИНА 1 дек. Делото иа княз Андрей
счетка иа куеумчите
почва в понеделник.
1236 1 — 1
ОТ ДРУЖЕСТВОТО.

Коста Киров
ОБЯВЛЕНИЕ

23

1

л РОНЙКД
I ОДЯВКЛ * >(>н*1н> ии г.д|
* />ихим,
че
симпатичната
!сч»1 *«и1 Степа С» Жей»*с м
Слт я *■ *а и» нашия доб «р приеПетр Оачароа -оим. и<мср
• ,Т*л» н« и е и дил*. I гопим М.егчнД П Кояяоа яма
"'■•*** от Ллтия Орм1 мяи
Н»шмте че,<икн*м1
ПО бе»дом*, яжпрос. В Ко
при Ве;»неи<*ото б*о

I

ЧЖИ1Т1

;ч> ч Т П С е би по лансира'
и<? мнението яа 6«дс отй«ст~
не» ня бездомните учителя едни
СПИМ *«*} »вд И*Ч»*1в 9 ШО/*-
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Стр. 1.

БУКУРЕЩ 1 ям. На а Адм*руп «*«*■
щават от София, ч« офицерската тайна оргаииаация надала лома «*» народа яа овща борба против правителството и ажастаиояяааио военна диктатура. ТОва сжобацоиие
проааеде общо ажлноине а политическите
кржгоае.
ЛОНДОН. 1 декември Грдиния печат прави
стлмо впечатление с протеста си против вмешатес
ството на Англия по вдпроса за екзекуцията на
бившите ми нибтри. Гркцкитг социалисти се отнесли
до английската работническа партия с протест про
тив английското вмешателство и молят па се за
стжпи против проджлжавамето на тая система. Оча*
ква се че от страна на англ. работи, партия де из
лезе една интерпелация кжм правителството по
тоя повод, при разискването иа което някои пред
виждат изненади В меродавните кръгове от.;ават
на английската интервенция като на едно лрествпване на инструкциите палени на английските чино' вниш^нкАтина Тоя факт предизвиква спор в печата н поли>ическите кржгове.
АТИНА. | дек. Диес се получи едиа аиглкйска кота Говори се, че била еждбоиосиа. Компетентните кржгове паакт голямо
. Революционния комитет е осомжлч
бемио раадрааием от вмешателството иа
чузмдите. Наглежда, че това още повече
аиася оалобленив.
^
ЦАРИГРАД 1 дек Според получените ежобше
мия в западна Тракия в»зствнието е вече п*лно
Едиа вжоражема петхилялма чета настжпва к*м
Деде Агач и иска обявяването на републиката и
плебисиит Изглежда че революцията ше обхване в
скоро време и гржика Македония Най силното дви
жение е около Деде-Агач В Гюмюрпжина е ежетаве
но правителство от 3 души — 1 грак. 1 балгарин,
1 турчин. В Ксанти и Гюмюрпжииа са избягали
всички грации войски, като са оставили голяма
военна плячка. Моста на река Места е вдигнат на
вжздуха
БЕЛГРАД. 2 денем На агенция .Райтер*
ежобщавдт от Атмиа. чв крал Георги иаявил жалВние да напусне Гжрцмя
БЕЛГРАД. 1 дек Сжобщааат от Атииа:
Гржцката Кралица Елисавета напусна Гжрция и вторник ще пристигне а Букурещ.
БЕЛГРАД, 1 дек. Според ежобщеиието
от Атииа Крал Георги се е ажапротивил аа
екаекутираието иа мииистрите вследствие
иа което е промаляажл конфликт между
Краля и правителството
ПАРИЖ 30 ноем Слуховете според които в ра
зискванията в Лозанската конференция взимат лош
обрат и предизвиквали скжсването ма преговорите
са наджлно безосновни Конференцията се старае
да продвлжи своята работа
ЛОЗАНА, 1 деи. Лорд Кжрцои предложи
иа Турция, щото висящите яж проси да бждат подложени иа арбритажеи ежд от об
ществото на народите.
ЛОЗАНА 1 деи. Руската делегация ще
приежтетяуяа понеделник в заседанието иа
комисията по протоците и ще протестира
против недопускането й в другите комисии.
БЕЛГРАД. 1 декември. В .Нови лист“ ежобшава: Английския атински представител замина за
Лазама за да докладва на Лорд Кжрцон с*б ития
та в Гжриия. Сжщия вестник съобщава. че А»нглия
протестира за екзекутирането и- министрите
ЛОНДОН 1 пек. В „Обсервер“ по повод сло
жемия в Лозана в»прос за Тракия и Егея пише в
действителност турция сеослабвд с завржшането си
в Европа. В противовест на ежветите на съветска
Русия, които често им сж давани, като най прони
цателен притяел. Те могат да заджржаг неточна Тра
кия, само като имат подкрепата на Бжлгария. като
я платят с цената както прели.
Никоя от победените държави не е тай безми
лостно и безпредметно наказана от съюзниците. как
то България. Сега като резултат на неотдавнашни
те събития. София става отново един от ключовете
на европейските еждбини.
БЕЛГРАД. 1 дек. Сжобщааат от Атииа,
чо вследствие екзекуцията иа бившите ми
нистри брожението е много голяио Очаква
ся нова революция
БЕЛГРАД, 1 дек Сжобщааат от Лозана:
следствие застрелваното иа гржцките ми
нистри, Веииаелос щел да се зяяжрие в Атииа.
‘«■ч*

Ьр

..ВАРНЕНСКА ПОЩА

РИМ, 1 дои Италияиските политически
кръгове вярват, че иа Веииаелос е иаиграИЯ играта а Поааиа след отиааа иа йиглия
да аащити кркцкитя интереси Папата про
то иа министрите
тестира яа яастрол
ПАРИЖ 1 декем. В-и Матаи обнародва
епос иямного тайни де пеши. които Ве
пратил от Поидои проя 1*20 до атинското
ажишио министерство, окуражавайки го да
проджлжааа малоаяиатската кампания.
ЛОЗАНА 1 дои. Бжлгарсиия ажлрос яа
тариториялви иалая иа Бяло-море ще бжде
раягледаи отново преди да се вяеме окоичателно решение.
ЛОЗАНА 1 декем Венизелос е заявил, че ако
Лора Кжрзон порицае публично в конференцията
извжршеното в Атина деяние, гржакия държавник
ше нацуене Лозана
ЛОНДОН. 1 декември. В. .Таинс" в уводна
статия с заглавие .Гжриия* пиша: след постдпкатв
на революционния комитет тя може да има фататален край за гжриия. Английското правителство си
каза думата спремо Гжриия. като преквена сноше
нията си с него Нека всичко това послужи като
сериозно напомняне, което се отнася и до другите
страни, които искат с»шо да приложат с*шата ме
тода. както е в случая в Бжлгария с бившите ми
нистри. които сж сжшо под с*д
Варненска Окржжиа Постоянна Комисия.
Обяялеиие Ш 44Р7. Варненската Окржжиа Постоянна
Комисия обявява се не нмгересующмте се. че иа 9-й де#емврии и. г в 3 часа след обед ше се произведе в канцела
рнята иа Варненскою Окр Фимаисоао Упраление втори тжрг
с явна кежкурег-ция за отдаване .-.од наем на наематели на
омржжни ниви б Окц. Стопанство .Се. Константин* за 3 го
дини. а именно
7-а група М 126 22 декара. 8 а «рупа № 127, 108. 111
и 14. 16 декара и 5 ара. 9-а група 76 126. 34 декара или
асичко 72’6 декара
За посева не с едногодишни земледелски култури.
Наддаването ще стене на декар по отделно за всяка
група Първоначалната цена на която ше се определи от
тжржната комисия Закона за обшествените предприятия е
заджлжмтелен за конкурентите
Поемите условия могат да се видит всеки приежтетвеи
ден и час а коми мата
1252—1'!
Варна 30 Ноемармй 1922 г.
ОТ КОМИСИЯТА.

ОБЯВЛЕНИЕ № 9.
Шереметското Църковно Настоятел
ство, Провадийска околия, ежобшаза. че
произаедений по-рано тжрг, за продажба
на цжркозната гора, не се утвжрди по не
спазване формалности, и сж гласно обяв
лението № 6 от 17 ноемврий т. г., публи
кувано в Джржааний зестник брой 191,
от 24 ноемзрий т. г.. на 5 ДЕКЕМВРИЙ
Т. Г. ОТ 2 ДО 4 ЧЯСЛ СЛЕД ОБЕД. в
канцеларията на ижркозното настоятелство а с. I Церемег, ше се произведе нов
тжрг. с тайно наддавание. на джрвената
маса от ижрковната гора, в местността
„Демир-дере*, от 90 декара.
Пжрвоначалната иена е 100 лз. на декар.
Искачия залог е 900 лева.
Тжржните книжа са в канцеларията,
с. Шеремет, 1 де гемарий 1922 год.
Председател на Цжркоз. Настоягеетвото
1247 1 1
Свешеник ХР ГРИГОРОВ.
Варненска Онржжна Пост. Комисия.

10*2.

Ь ОРСй
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Холандия
Югославия
Белгия . .
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ПУШАЧИ! аромг>
чим неуки цигара
ЛЕВСКИ СТАРА ПЛА.
НИНА ЗОРА КОМЕТА
ХЕМУС ТОМАСЯН МОМИЧЕ КАРТЕЛ (соф*
ки. пловдивски и варненски ЖЕРАХОВАСЕНО
В А КРЕПОСТ екстра н
пжрао ма чества в ве
СТ1
ер ската агенщ
(до Балкан.)
12*19 1-2

Д?Борис Ив. Божков
хирург, управител л-жп?!

на Варненската държдвне
1-вочл болница, че прелест •
в клипата иа г-жа Пата**- ■
ска у«. Нишка 3, жгжя ул | !
Ф ранг а. Телефен 211, !2^3

Тжрся да купа

елна

ВЖр

шачка. Споразумение ул
Мария-Луиза N2 14 Веда
сипедио ателие

Д. Стефана*

1234—1—3

Тих господин дири
скромно мобмлиранв сте* пр"
мвлочленно семейстБс. 1255 1-2
Бж/^Тж^тПа^ Д-шо и• В- Г

Редмк

По случаи изселван* се ог
лавят ДВЕ КЖШИ в печено»
та махала IV уч. едн«**е*'*‘
масивни, удобни за 3 фачит*с общо двормб место ‘1 - щ
Продават се и по отделно
Споразумение бакали
*>*
Георгиев съши* кварта.
1244-2—20
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ЩЦШ

ОБЯВЛЕНИЕ N° 4480
гр. Варна, 29 Ноемврий 1922 г.
В канцеларията на Посгояната комисия ше се
произведе тжрг чрез леброволно сдгласие на 4-й
декември н г в 3 часа слеа обед за следното:
1. за отдаване ма предприемач печатар печа
тането на разни канцеларски образци за с. г с
приблизителна стойност 30000 лева.
2. за отдаване на предприемач доставката на
разни канцеларски материяли с
приблизителна
стойност 30000 лева
3. за отдаване ма предприемач доставката на
100 куб метра джбови нарязани д*рва за печка с
приблизителна стойност 30000 лева.
|1235 1-1
Поемните условия могат да се разгледат всеки
присъствен ден в канцеларията на постоянната
комисия.
ОТ КОМИСИЯТА

а о
пГв1в1в|1

Два ДЮГЕНЯ

«

ЦбЩЩх
се П8В°Т
поп

на ул. Бенковска
дислаа. Споразу|«"и' ' .
рннца .Велика бжлгврм^ ,
плошав Мусалага.
'
.

Д-р И. ЦВЕТКОВ

Г иненолог • Якушср
ул. Сжборна 28. При^4
болни след обед 1218
Рекламите иа •• ®*|>"
пост-г.кей. Пощя
целете

IV.

Варна. В Декември

«12’гоя.

варненска

В

т«*аф«. * 229

.
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®ит
ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

РЬОНЯИРИТ 1| една го*и на ЗПГ лава.
За 6 месена 150л*чм1; за ' месаиа
■
№мм.

■

3

\

и

Г-н Иван П- Иванов
ЗГОДЕНИ
1256-1-2

Провадия

РиГтя !Ж$С1 • 729

ОМВЛени* по 1 У) да квадратен е. ■
Ьч приставки по ) леш -а -.упа. >ч

Г-ца Невена 0. ТКелезова

Про^.. 3)}

СЮрдсшЯа ОК. сГоратаба

,,

с7- сХолю ЛанаЬ
ще са венчаят на 10-й Декеиарим 1922 год.
Настоящето заменя отделни покани
- с Драгоев© - Преславско.

Разгрея

й
/]

1136— 1-2

жв пжт в
се играе

•>>

СКИТНИШ ЕВРЕИН

ореа всеизвестния роман на ЕВГЕНИЙ СЮ.
«телите на истинското киноискуство па ме из»т да посетят Вторник и Сряда театр К. Райков
1вно за учащи, малолетни и възрастни
1137—1-2

Аицшернс Търговска - Индустрнадно Дружество
,.Е0. ИНГЛЕееИ“ - варна.
ПОКАНА.

;
I Съгласно решението на управителния
Ьжвет, поканват се акционерите на дру
жеството на П-ро извънредно обшо сж.брание на 17 Декемврий 1922 г. 10 часа
«тринта в дружественото ломешение,
при дневен ред:
а) Разглеждание подалите си оставки
1енове на управителни и проверителни
свети, избирание на нови такива и
б) Разни.

, цянд 1 лев
лозовия

Крой «озз.

4=

(крей гр. Варна нестнос» 1 МДКСУДАЛ)
Пустма в разпродажба та* г&1л шната реколта
от облагородени първокласни Ямерик. лози
ШАСЛЯ. МУрВЕДЬР. МОН1ИКОЛА И ар,
с присъдени кич«н сортове яесертнм и др грозда.
Те* г одмшната реиодтв по явмаство е отлична и
превжз-ожтвуаа миналогодишната
А9ЛЛ -У?

Коста Киров

1237-3-3

ХРОНИКА
ВАРНЕНСКИЯ окръжен учи
лищен итлектор е заминал по
обиколка а мис лекционни а ра
йон.

.

Вожно за Експорторите!

; ^;ГавГж7ррас;отпонна.жп.вГр^н17 до 35

_

В

ПОЛОЖЕНИЕТО

СОФИЯ. 4 дек. Според получените днес
| сведения от Западна Трамия' положението
тан се рисува много тревожно. Гръцките
власти започнали вербуването на нови иа-

От Управителния Сжвет.

1245

м

(Телефонни и телеграфни сжобщения).
СОФИЯ 4 ноем
Нощес- Кюстендил е бил на
паднат от автономистите. броа ма кои го не е изве
стен. но според не проверени слухове броят им е
между 2—3 хиляди души
Положителни сведения
за онова което е станало в Кюстендил нема. здшото всички сжоби:еиия с този град са прек»смати.
Пжтнишкия и ар влакове от Кюстендил не при
стигнала. Софии^кия влак. който замина е сгрен
по пжтя. Точно гакво е положението в Кюстендил
и окръга ме е известно и подробности до с;га ня
ма никакви и^я^жда. че са дадени и много жер
тви, Днес сл обед в Народното сжбрание. преди
аа звт>*|не заседанието, землепелск парлам. група
и на частно съвещание след което в заседанието
на камарата министр Р Даскалов направи изявле
ния по събитията които се развиват в Кюстендил
М рв заяви, че виновник за събитията, които се
развиват в Кюстендилско е блок* Кюстендил бил
нападнат, нападната е войската и администрацията
Блока се опита още от Тжриово. чрез не летални
средства да вземг власти От Меврокоп той (блока)
отива в Кюстендил и после в София
Обаче, от днес нататък блока ще срещне без
пощадната сила ма бжлгарския народ.
Целта им е да катурне? правителството и наложат
диктатурата на една шепа банкери и предатели
Тази заран в Кюстендил блока образува едно
независимо царство
Борбата между блока и пра
вителството е борба на народа еже блока. На
предателите в Кюстендил, ние ше отговориме с
мерките предвидени в закона
Ние ше накажем
тия. които вжршат това. със силата на закона - по
силата на нов закон за .самосъхранението на дър
жавата*. Взети са мерки, пратена е войска и оше
тази вечер ще бъде очистен града от предат ел и те.
Спокойствието в страната ще бвпе запазено, реда
не ше б*пе нарушен
След г. м ра взе думата Неделко Георгиев(зем.)
който попита, няма ли правителството да позволи
народа да се разправи с тия. които предателствуват
и надат градове Заседанието след това се вдигна
и землед парлам. група продължи частното сч за
селение все по същия вжорос.
От провинцията са тръгнали селени кжм София
за аа се противопоставят на движението на авто
номистите. В София тази вечер е обявен полицей
ски час "От 8 ч вечер всичко е затворено, никак
во движение не се позволява.
За Кюстендил заминаха големи войскови части

Иа, Попов, се оттегли на съвещания. Очак
ва се през февруари да бжде лроианесена
присъдата.

Варна 30 Ноемврии 1922 г.

и

плпл урони по иигулка по програмите н-з Пражиата и Московска консерватории Ул. Храбжр
2

I За правоучастие акциите се депозир|ат в дружественната каса гр. Варна ул.
Разградска, най-кжено до 14 Декемврий
т. г. При непредставяние изискуемия капитал, събранието се отлага за 24 Де
СОФИЯ, 4 денем. Джршааиия ежд днес
кемврий т. г. при съшия днезен ред и спед нато бе дадена последната дума на
1 ше се счита законно КОЛКОТО И капитал! подсъдимите 1 Хр. Г. Попов. Коаниини, Хр.
Да е представен.

САДНИК на

николя г. стянков

новата
мобилизация бжлгарите бягат от военна лоааловеиите
били
оежжданн
и и»винност.
пращанн = островите. Една нова заповед
гласи, че всинми девертойрн начииая от 1
декември ще бждат оежжданн иа смжрт.

/Ч

Г.О случа»- 50 годишни* обилей на .17 г. и. ма Н. П. Вар
нен; чия митрополит Смием. Са.
Симо ще издаде църковно ис
торически *А илгеи сборник, об
хващаш епохагш • мооато е ми
еял юбиляра и дейността му а
1Н й ТРУДОВ набор ше бъ
де свикан на дае партиди I ва
партида щс бъде повикана на
20 март 1923 год.
МЖЖКЛТЛ ги» мазня ще ра
зиграе наскоро лотария, при
хода от която щя бъде а пол
за на бедните ученици.
ПОД диригентството ма капемвйстора на военната музи
ка г-н Попов, основава са шр
И оркестър, спасени при Тър. говского аишв и средно учи
лище в града.
ОКРЖЖНИЯ Управител г и
Даскалов е заминал в столица
м* по спешна работа.
На 10 декември членовете
на ноаоосноваието д во .Нае
мател* ше имат I оляно проте
стациоино събрание в което
ще се вземе резолюцмвт про
тив закона предвиждаш зауи
•ането от 1.1.1923 т на жилищ
ните коиисим а царството
ЕДНА ПОПРАВКА В брой
1032 на вестника ><и е поме
стено обявлението на друж г,г
вето .Милосърдие* — Ва 1 ’ма
В мето е допустната следната
грешка .Пжрвомачма цена аа
местото вместо 100 левъ да се
чете 150 ле на ка. и
ГОДИШНИЯТ БАЛ на Д-вото
.Червен кръст* се дева на 9
т м. в събота вечерта в салона на Офицерското'Събрание.
Умоляват се членовете на
д-вото да присътевуаат. Това
замества отделни поканиОНЗИ ден сутринта в хана
.Дели Орнан* иа Кушир в гр.
Шумен сл >аловен разбойници
те : Енчо Мулаиоа. Г. Богданов.
Димо Иванов и Али Ибрямов.
които прежния ден са извър
шили няколко обири на лътниии между гр Преслав и с Ка
ра Денир. Разбойниците са' би
ли проследени още от Преслав
и заловели в Шумен от тамош
ните стражари Ст. Вълев. В
Юрданоч VI. 1 !ияолоя У за
ловените са били намерени
бомби, оръжие и около 8000
ле. от с. рлбеиите пари. Пред
полага се. че тази банда е ювършила грабежа в чифлика
иа Кю.теячалиеа в с. Мадара.

СОФИЯ, 4 дек. Органа на Мишоков а.
.Последни новости- печатм статия за Г*рция. като иазва. че зазстрелването на министрите е пжрвобитиа ориенталщина. да се

В САЛОНА на Рамков Чет
вжртжк 7 Декември 8 часа вевечрта ше даде своа последен
кпмиепт. няемпро чаякпиалиа
се от чужбина оперния певец
господин Христо Златов лири
чен тенор, които е имал голям
успех.
С програма: Чайкоаски. Гуно, Пучини, Рубимщайн. Рахмаииноа, Г реченино. Кашевароа. Добри Христов и др.

РЕКЛАМИТЕ дннж. - В-Р-мн. ПОЩА ^Г^оГжГ-Гт-^.^1^

В НЕДЕЛЯ на 3 того Най.
Либералната яартията в града

Сжобщааа се на иитересукпците товарачи |
че парахода „ОЕОК01А“, пои Италианско знаме и вместимост 1500 тона приема товари всекакви
аа Цариград, Солун, Пирей. Кип р
и Дпеисандння днрект
За наапо и всички пруги сведения, интереоуюжите |
се умоляват да се отнесат до Агенцията
КОНСТАНТИН ЗОЛАС, ул Габровска |
1127-2 2
За телегрвии : Британик—Варна
|
МГ

яостнгжт Цвята си.
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< Лорд К«р«о« от 1*004»

Га^КК ' IV Л^К
1

ПАРИЖ- 3 лея. Ромжноште д^г.ги
•-*« в >-*«* X* Е**'.* ^ •** бждгт ммжрмлм от Англия *Фра*Тлш» и /«,*«, -• ' -Л им м {демаиктаркмф^Ав яесаао м Яарща«* В *<«•» С* ! аеякте иокм Черпо коре. Ако том пред"""**"
—- - -К—• « Румшм. А.-Г.Рд. !>«к1, 6^»- '>■«« - - ■ Туреше ио им мат пра»о ща д ржат ■
«,--лгллг*
мм параходи ■ Черко коре.
^тп-<- Олр '«"П»
БЕЛГРАД, 3 дек. В-к Толктмка- с*о«ккчпм»
&С*г ОалггЖ - ^
• -1 —- че трашКкккте ажхстаяици поменали
Г ИирЧМ&В у С'
ваебасци - м Западна Тр
ОНЗИ ле- е V-! 7*^- »
ЪщщШОвГМ,'. ЖЖЗЯЗ-+-:

1

*ля*.г* гуу*. 5в
лал» г

*'.'»ЛИГ.

'УЯЦвМ '4

'✓* У- еудолтвл.

/БИТ Е

« Плсодаа *

'л6о*о*?«| V
<■•*«
ДД»Г< ГФерги бвешгъ У*т*
« С&9М -/.нип* * V
Вече* — бия и
«*
ияроажне
р мини'
г;ЖЯТ^О «ие и
■*е %<ло{.*ч«ии» м« «дояете
см от
ИЯЖК.Трс-Мч» «ЛМпМ ^

* »«»>

жител ма /р &я$ни жан. '.
'-яяк* и околностите. *с>г'. »о
Ааиие е поя гх>ирдо»тел<:т*ото
л< ИтслиажАЪта и Въжодош
Банка и ся удоада от ,кЬдв
гежгяо г«лан« н* гр Вярна* с
участието на жегтни литерато
ри и недини. из тези *ии ше
блде поя печат, а гдем&яете
за по-? оляна сит у риост, съ яече поръ чани а Г ернднна от
-«пата Саи«а
Зя да се даде нужията мате
риална подкрепа чаизлаг-лстаото. много от местните заиаятчийсли и др мрофесиомалии
<-дру,к«ниа са решили да им
ттомогмат, като, ч/киояете им
дажят преда^ителио стойно
стта му и плашат и напечат
аане адресите си
Хаада им за подкрепата иа
подобно културно дело.

БЕРЛИН, 3, декември Сжстоя се п«е
вия герм. митинг за потестиране срещу за
кона ограмичяваие иа големата иоисуиашм
на месо

ПАРИЖ, 3 ноември. Според е. „Матеи"
оионмцкте правителства са предали в
Атина иоаа йота ежетаееиа с още по-еиергичеи той от пжраата по повод екзекуцията иа «нашите министри.
]

КОЗАНА, 3 дек Утре понеделник «окфереидикта ще разгледа вжпроса за Про
тоците За пржв пжт ще участвува руската
делегация. Румжиия ще настоява за пжлното неутрализиране иа протоците. Ако Тур
ция се окаже иеотстжпчива, то конферен
цията ще бжде язпрааеиа пред големи за
труднения.

Продовп се

скромно иобилирана стаи при
малочлеинс семейство. 1255 2-2
Бжл1. Търг. Пар Д во иа Б. Г.

ЛОЗАНА.^З декември. Турция изглежда
иеотстжпчива. Конференцията изглежда че
ще се иатжкне и
нови сериозни затруд
нения
ЦАРИГРАД, 3 дек Вестниците сжобща
ват, че в Смириа е изгухнал голям инци
дент между турци и християни. Има убити
и ранени.

СРЕЩУ Риекй
от крож^ чрез взлом, грабеж в вмрмжеяо
нападение,

каквито се случиха по-рано на банка ЛИЯЧЕгЗ, а напоследък и на банкерска
та къша БЕНАРОЯ в София, може да се осигури всека банка, търговска
къща, магазин, жилите и пр срешу една

моншлнд премия при застрахователното дружество ОРЕЛ“

%м
което единственно пралтикува този род осигуровки.
Сведения и опътвания се дават даром и без ангажимент от представителя на

ДРУЖДСШ „ОРЕЛ“ - ВАРНА. СТЕФАН ГЕРГИЕВ
1155—12

ча «оифлрк».
цмягга ие се олрозарт
До ска не е »
лемо мкм:о офит
тое случай Лорд К«рцоя
рем из ащ*.
, че «опферепцикта требел да сая^щ
пред Коледа- А коапет
кржгоее щ.
аекат че та ще сажршм преди том вре»,.

събрание заявявайки «е е напълно убеден какво
С Шати не са настроени милистарист или имперка/зисти-мо и че не това ги кара да вземат уча
стие е обществото из изродите

5ореА

Тих господин дири

гщо«ш...

»

ЛОНДОН 3 дсисм
В к /айм' « научава, че
въстанието в зап Тракия взима 'олени размери
50СЮ в*зстаници завзели н Гюмюрожина големи
складове Движението от тоя грап е обхванало и
Деде Агач
Съставено е времерно правителството
След деморализацията *на гръ цката армия в Тракия,
Софи*. 2Д*кеи»рм 1922 год.
началника на войските генерал Нидер подал остав
ката си
Очаква се завр*шанието на Венизелос
2500 2490
Шъейоария
Ню-Йоркт.
134 - 134 50 Има опасение от контра революция Западна Тра
606
607- кия е окончателно в ръцете на революционерите
Лоидоиь
Париж ь
933
93450
ЛОЗАНА, 3 дек. Едно комюнике разпро
655
Италия
654
странено тук съобщава факта, че БжлгаЦариград е
72 00
рия изпращала чети и предизвикала възРцИжиии
164
стаиието е Западна Тракия.
Германия
165
Првта
420
427 50
Бжлгарсиата делегация изпрати иа кон
Виена
19
ференцията едно формално опревержеиие
Буда-Г1еша
в
което
се обяснява, че вжзстакието в за
Холандия
падна Тракия е една въоръжена акция иа
Югославия
Белгия .
местното население.
В трудните момеити, които преживява
файтон
Гжрция, Бжлгария лази един неутралитет,
купе,
който ще лази и за в бждаще.

Спора у напие Вл- Хржтон
1259-1-2
(фабрика „Лонгоз“)

’•

кукуРЕД 3 м-.кл.

ЛТИпАЗге* Д*.'7т«; на *-.гз Аид^й започна и .
Кн»з Андрей ;
.*
със медната резолюция
Г.ьрлм 3 Декеч По поюд мосчу_-?*г ^
ге у:дж^г л? ктра^иргие и за^оче*-**
министрите в Гъридео фогниузсбОТе юпити'.» ^
ли
заявяват,
ггрег вид няколкократните маг:''-се*
РИм. 3 хек **■ усолики »©едомиг свсите ко "еги.
«•е запояесал на италктеки» преденезп-ел в Атина чив от грама на :>еволюииониия~а комитет. -*
ди« ие би търпяла никаква намеса във еъ->«_».
не признава днешното правителство
те й работи, особенно по отношение на ак-з»*ЛОНДсН ^ ге«- Принц Андрей б^ат на сегаш
-ите кжм които Гърцмя ще се помаже счизт::* |
ни* гржиии крал е ос»ден ои Атински» военен съд телна. роене кото правителство смята за необхедкг
за неизпълнение заповедта на генер -*а6 на беи
^&и ти« условия дл не са бврка в»в вжтре_-и»
ното поле и като виновник за поражението
оаботи нз Гжриия. бидейки убедено, не
С ДУИ 2 дек Клемаисо днес пред чисгояюлио бъде по-добре

БЕЛГРАД, 3 ноември. Според положи
телни сведения, положението в Атина се е
много усложнило. Забелязва се начаолто
Иа едно моитра революционно движение,
лжрва гроява иа което се очертава при
арестуването иа полковник Метаксас.

' Авжршгпо »<св, със шлифо
вани стъкла на износна йена.

ЛОЗАНА. 3
гацня ще

улица .Малка Преславска“ № 21

ЦАРИГРАД 3 дек. В западна Тракия била форчал на нова армия от гръцки бежанци и азмендн
които бивали въоръжавани и настанявани в села
та по български къщи които ше трябва да хранят
тах тех и добитъка им Последния измира поради
липса на фураж. Гръцкия терор срешу бългаои и
турци станал система В Гюмюрджина една въоо»
жена чета от черкези и дезертйори от немаловал
армия, заедно с остатъци от гръцката войска бил*
покрсвителствувана от властите и упражнявала го
лям терор над българското население.

Л03А0А 3 декем. Венизелос призна пред *°
респондентите на вестниците, че е прашал лре:
2920 г -елеграми дб^Атнското прапителство, оба*
под известна резерва

РИМ, 3 декември, Сжобщават от Атима
Крал Георги II, които лроджлжава да «
третира като пленник, вжзиамерява да аб
дикира-

РИМ, 3 декември. Сжобщават от Бел
град: югославяиското правителство уведо
ми Атаиското, че е заповедало и. своите
войски да настжпят кжм Солун, в случай
че живота иа кржцкото кралско семейство
бжде застрашен.

Одеско шивачки

ШИЕ

и

КРОИ"*

ЖУРНАЛ

всек»к»«

дамски и детски дрехи.
и асекакви преправяй. Работи в аомове
,‘.риеМа
поржчки в лома сч. Дарес ул Ботева 47. Я. М, 1И1-5'5
___ II ВАРНЕНСКИ СМДЕБЕН ПРИСТАВ^
Обявление М| 5328.

На основание изпълнителната заповед М 20235 изда3
на от Варненски Окръжен съд на 2. Ноемврий 1922 гОД
полза на Хюсеин Молла Ахмедов и др. от с. Халачлии ПР^
тив Халил Мустафов х. Хзсаноа и др. от с. Халичлмй
9 ч.
32700 лв. и др. обявавм. че на 16 Декемврий 1922 г. в
преди обед до 2 ч. после обед в с. Халачлии. Николаевс^
община, на самото место, ще продавам следните иМ°^и х
длъжника Халил Мустафов х. Хасанов и Етем Мустафо®
Хасанов именно :
1) 368 крини жито по 50 лв. кринлта =
^
^)
80
. ечемик . 30 .
я
=* 2400 3) 40
. мисир . 30 .
.
= 1*0 ■
4)
9 кола
фий . ХЮ , колата «* 2700 .
заинтере
Наддаването ще почне от оценките на горе и
в опр«суваните могат да се явят в гореолределеното место
деления ден и час да наддават.
г. Варна. 2 Декемврий 1922 год.
Имно,
1258-1-1
П Съдебен Пристав|: Д- *•

*Д*0> в Декември 10*2 год.

вярнвмектя

©1ЩЯ
ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

ЛБОНВМЕМТ : за еди* година 300 лава.
за 6 месеца 150 лева; за месеиа 80 лева.

Р«Д»«И тшф» № 229.

ОБЯВЛЕНИЯ по I 50 лв квадратен с. и
приставки по 1 леч ма дума.

ЦЕНА 1 ЛЕВ

Д“Борис Ив. Божков
хирург управител лекар
на Варнемс-<ата държавна
1-вокл- болница, се премести
в кжпата на г-жа Патаианска ум Нишка 3. жгжл ул
Франга Телефем2'|2. 125>2-3

Продава се

файтон
купе,

сжяжршемо нов. еже шлифо
вани стжкла на износна йена.
Споразумение Вл Христов,
(фабрика -Лонгоз*)

12.9 2-2

Крой 1084.
ПУЩАЛИ I ароматичии п сухи цигари
ЛЕВСКИ СТАРА ПЛА
НИНА ЗОРА КОМЕТА
ХЕМУС ТОМАСЯН МО
МИЧЕ КАРТЕЛ (софйс
ки, пловдивски и варнен-ски) ЖЕРАХОВ АСЕНО
ВА КРЕПОСТ еистра и
вярва иачества а ве
стникарската агеица
(до Балкан.)
1249 2-2
Печ. .Светлина* — Варна-

ПОЛОЖЕНИЕТО

Г-ца Невена В. ^КедеЗова
Г-н Иван П- Иванов
Провадия

ЗГОДЕНИ
1256-2-2

У

Събитията в Кюстендил.

мГ сТП ОСрВанЯа ОК. сТоранггва

^

Лолю ЛанвЬ
ще се венчеят на 10-й Декември» 1922 гоя.
Настоящето заменя отделни покани,
с. Драгоево - Преславско

Разград

1136-2-2

){

Ж

благодарност.
Семейство Георги Инглези изказва своята бл?.
•вярност на всички приятели и познати, които
тчно почетоха гтамета на скжпия ни покойник

Георги Инглези
[ато ежлроводиха тленните останни до вечното му
килище и на онези които лично, телеграфно и пи
менно искаааха своито ежболезнования
1262

От семейството.

1-1

За пржв пжт в
Варна се играе

СКИТНИК»! ЕВРЕИН

според всеизвестния роман не ЕВГЕНИЙ СЮ.
Любителите на истинското киноискуство па не из
пушат да посетят Вторник и Сряда театр К. Ранков.
Разрешено за учащи, малолетни и вжзрастни
1137—2-2

Важно за шари н колар, работилници
Сжобшевам на интересуюшите че получих едно
ограничено количество осенови сбоди за все
какви кола, които предлагам по конкурентни
йени 550 и 650 лева четиритех броя. франко
склада ми Варна. За сведения и преглеждане
1232-2 7
на стоката отнесете се на адрес
Константин Зопас—Лгентура-Комисиона
За телегр. Британик. ВарнаулГеброъска, Варна

СОФИЯ, в дек. Правителството с едиО
бжрзо изреждане мобилизира сдружените
земледелци от окржзите софийски. Плевен
ски и врачански, мобилизираните немедлеиио се отправят за стопилата.
СОФИЯ 6 дек. Вчера в 2 часа сл. обед
изпратените от София войски за преслед*
ваие вжзстаниците в К остемдил и околно
стите му, са сполучили да ги разбият и да
влезат в града.
На чело иа войските са били м-стрите
Томов и Радолов.
Още по обед автоиомистите са се изте
глили, като отвлекли десетина противници
македонци.
Жертви в похода и нападението на ав
тоиомистите е станала само една жена.
СОФИЯ, 6 дек. След пжрвото ежобщеиме от Кюстендил, че автоиомистите са раз
бити, правителството нареди, щото идва
нето иа мобилизираните селяни да се преу
станови.

СОФИЯ, 6 дек. Сжобщеиията с Кюстен
дил са вече вжзстаиовеии. Пжрвия влак
пристигна в столицата.

! Изложение на Българското правителство
по събитията около Кюстендил.

ДИСТОЛ
е единстеенното най-ефтино и най-сигурно лекарство против страшната болест МЕТИЛ
по овцете, козите и едрия рогат добитак.
Лекуването трае само два дни и дава 100'.
положителни и блескави резултати
Лекар
ството е в капсули и много лесно се дава
на /добитъка. При лекуването нема никога
1076 12-16
смартни случаи
СКОТОВЪДЦИ!
« малко пари ще спасите добитака си.
Сега е най-добрия сезон за лекуването!
Побързайте и си избавете ДИСТОЛ I
Депозитор: Дрогерия Д. ПАПО, Варна.

Н
N
НОВО! НОВО! НОВО!
Ш
И
в
И
0
м
всякакхв вид дрехи, платове, пера, ръкавици

Химическо чистене и порно боядисване

и по най-последен метод.
Цени износни 0
Трайност на боята гарантирана
и
И Емгелбах & Примус бивши притежатели на N
германска фабрика за боядисване в Смирна).
1220-3-8
^2*Ца^Бормс^рвц^птек^Бораджие^^^^^_

СОФИЯ, в дек. Изпратените от правителството усилени войскови части са набли
жили Кюстендил. Разездиге иа тези части
стигнали до самия град. са били посрещна
ти с пушечни вистрели.
Окржжння упривит. иа града е пленен.

СОФИЯ, 6 декемв. Слеред сведения, ав
тоиомистите заявили, че целта ма твхиото
Кюстендил е била да унищо
•Д<
жат ятаците иа контрареволюциоммата ор
ганизация.
След заемаме иа [града от автоиомисти
те в понеделник на 4 того те са устроили
публично ежбраиие, а което изложили сво
ите цели.

! ! ! ДОЛУ КОНКУРЕНЦИЯТА ! ! !
ОБОДИ!
ОБОДИ!
ОБОДИ!

1

(Телефоимии телеграфни ежобщеимя).

Провадия

ет

Р

Последния коз иа старите политически
партии, да ежборят правителството и ком
прометират неговата политика, претжрпе
пжлио фияско. Те използваха нещастните
македонци за своите партийни каузи в едии момент, когато очите иа правителство
то и иа целия бжлгарски народ са отпра
вени кжм Лозаиската конференция, от ко
ято нашето отечество очакза цер за саомте рами и успокояваме иа развжлиуаания
Балкан.
Предателската акция на блока се оежжда, за това, бжлгарския народ като едии
човек се вдигиа иа крак срещу тия. които
създадоха ежбитията около Кюстендил.
Слуха за заемането ка този град от орждията иа блока, премина като електричес
ки ток през цената столица. Веднага зем
леделци от Радомир, Перник, Кюстендил
ско и Дубница образуваха народна мили
ция срещу Кюстендил и на чело с военния
министр Томов и м-р Радолов, потеглиха
срещу Кюстендил.
От целото царство се получават сведе
ния, че повече от 60 хиляди землзделци
са се отправили кжм Софкя-Кюстендмп.
Дадени са нареждания иа адм. яласти

ПРЕД ЕДНА ВЕЛИКА
македонска дата.
На 17 декември обединител
ния македонски конгрес, който
ше има за задача да санкцио
нира стана тото вече обедине
ние между двете крила на ма
кедонската организация — меж
ду федеративния комитет от
една страна и изпълнителният
— от друга, за да се тури един
пжгжа винаги край ка между
осооиите борби и братоубийства. резултат на сжшествуващето разцепление.
Разцеплението в редовете на
македонските борци не е ново
То. може да се каже веди свсето начало още с основаването
на първите организации — ле
галните тук в Бжлгарив и ре
волюционните отвжд вжтре в
самата Македония. Разцепле
нието. отначало идейно, скоро
взе да се изражда, за да се
обжрне отпосле в формено се
моизтреблеиие, ма което стана
ха жертва безчет достойни и
самоотвержени апостоли ма
свободата на потребните, за
служили дейци на делото сее
щенноСаиоизтреблението. или, както по право някои го наричат
сам изяждането в стройни
те кадри на македонските ор
ганизации ежетавя най черното
петно в епичните борби за сво
болата на македонския роб- Не
веднаж са се издигвали трез
ви гласове против матовите самоизтребления и братоубийства Гласове за обединението нл
всички македонски сили и ме
сочванего им кжм една само
цел свободата на Македония,
но винаги тези (лесове са си
оставали без нужния отглас и
подкрепа. Правени са сжщо не
веднаж опити за обединение,
обаче пжлио и истинско обеди
нение никога не е било постиг
нато, защото всеки претенди
раше да е налучкал най пра
вих пжт и всичко противно не
му е таксувал като предателско.
Мжчно беше в онова смжтно
време да се осъди един и да
се оправдае друг. Безпорно е.
че едните и другите биха вжодушевени от най висок идеалмзм, проникнати от най чисти
подбуждения Всеки мислеше
за себе си. че служи най-доб
ре на освободителното маке
донско дело. Едните и другите
все в името на Македония и
за нейната свобода дадоха цела плеада мъченици-херои. кои
то на вечни времена ще кра
сят кървавите траници на ма
кедонската история. .
Днес. слет преживените ве
че кат н графи, изключително
рвзулпт из в-лико-бжлгарските идеали за обединението на
цялото българско племе в ед
на Велика Бжлгария. за които
катастрофи не малжк дял имат
и нашите анексионисти. едва
ли има македонец, който да
не се вжо лушевлява от идеала
на старите борци -Македония
само на македонците и който
да не вяр ва. че освобождение
то на М акедонич е дело на
самите македонци, а не дело
на Бжлгария, или на коя да е
друга балканска джржава. .
Никога не е имало по-бла
гоприятни условия за разре
шение на македонската проб
лема. отколкото днес. Едно,
защото днес наред с нас пжш-

Стр. 2.

.ЗАГненскд

да сжобщат иа народа, че праантепсгвото
благодари на народа >а неговата готовност
да подпомогне централната власт. В 24
в Кжс*
часа новови вдаденото положение I
теидил се мамени. От днес получените све
дения личи, че днес 5 Декември в 2 часа
сл. обед старото положение е вжастаиоае*
ио. Град Кюстендил е завзет от лрателствените войски.

в.

*• .

■

ЛОЗАНА, 4
иа нбмфеоемичята Смя
заяви по въ-роса за
вите да останат тю* пт
то се разред ъъ=
ракоди през т

В

то заседание
Чичерин
проли

ютТой биде посрещна? с
ма иаадежчив
и гроиио .уре-

бор^а
рск*«ю«

треаагавит5д_ София. 5 Декември 1922

предполага да ликвидира иа 20 т.ж.

АТИНА, 5 дек. Генерал Метаислс
екзекутиран.
БУКУРЕЩ, 5 дек. Положението в Гжр
ция се усложнява още ловене. П|
дрей сполучил да избегне наедно с
си в един английски параход.
ЦАРИГРАД, Ь декември. Националистите твр
сят сапрузи за Т50 жени от харема на бившия Сул
тан. които по настояшем се издхржат от днешното
правителство. Всички тия жени са от 17
35 гоа
красиви, стройни и здрави
ЛОНДОН 6 декември
Гржцкма
Андрей и неговата сжпруга са
остров Корфу, а от там за Бримдизи (Ита
лия) иа борда иа лекия английски
Калилсо.

ХРОНИКА
*

Парим ЧБ^л. Лмяши §17
•жч С5С
ЯС.
УСНЖН < х

■ ле** 100 «гр. 17 «ола ечмик
по 408 70 ла. 100 кгр. 5 кола
овес ос 333 35 ла. 100 кгр., 4
ясла боб ле 58С ла 100 и™ и
?
ржж ПО 422 лв 100 кго
к
МИНАЛАТА сегнмца е била
"4
Оомя- огкрмта ■ (_1Уужен пжраата туроса яу
семинари*

-** ХКр-

номтг зе
бед-ни* тж 51

X

Де ап з тр«»ес«

пристигна г-„

ГИ Гослосмп
член ча

СОФИЯ, в денем. Подсждимите ж-ри от Дука израз*- ?т»-*.*ското тлег^ше с-*ореа к оет&Ъе
не лрел аите
бившия кабинет иа Радославова са прене ! иск? неутрал^з
че -леаишето п*лсени миналата нощ от София в Сливенския
; но ревемег»- -*а флаговете з мионо и военно врезатвор.
| че и участие чг Бъггго*» з -скп>сл1фвнето на сво
ЛОЗАНА, б дек. Едно високопоставено
бодата че ТОС.Т
лице от конференцията е декларирало, не
Днес 4 ч сл. обед и-ра
5
тежкото положение в което е испадиала
Гжрция днес, което не може да се из пек у- на ав.трешч*те »а6с~* ? Даскалов прел група жур
налисти за«9»
.-^есгоаееалиеоста от мирните пова в близко бждаще не мииуемо ще има
две последствия: Или Гжрция доброволно говори се чувства чаЯоеднс з*а винаги неспокойне«
-слуогтзяе. Само Лозансмата
да даде Деде Аган на Бжлгария, или не
доброволно окулирваие на западна Тра коиф&е-ии** : зе^ез-**»та си може оа предотврати
чиоа ма балканските страни
кия от войнствените Турци. Мир иа балка- злото, което
Българеело "легеитас счита, че България
икте иеможе да има до дето сжществува
трябва _а сгг— на страна от борбите, които се раз
турско-гржцка граница.
вивет оволс -а.,аагвз ^арстмо. -*е Бвлгария требва
АТИНА. 5 декември В-к .Изтрие* саоошавг
да запази пвл-с сз
сз^оолааание. строг
че в Месалония и островите по повод екзекуцията неутралитет * тонама решението на Лозанската
на бившите министри е избухнала контрареволюиия
кечференун» -• -а вел»н»гге сили "ооеаителкм. Що
Населението се е обявило, че се отиепва от се отнася ю ч*.зявеааю*те.
и. че бжлгарскоГдриия. като в всички вазстанали области е ваиг
то 'тоамктеяг'»: че саито е доогюмагало македон
нало английски знамена
*
систе *евселечаве. но е взеяаво и взема всички мер
:нско*с движение вав
ЛОЗАНА, 5 декемв. Конференцията се ки зг дг се пвозмов
БУКУРЕЩ* 4 дек Вестниците ежобща■ат, че в Гжрция избухнали кжреави
деити след арестуването иа генерал Кетаксас.

чеса

« Тр"“л Общ^В

■

р«рс

020

В Общинсха-а

ат ю:<ТЮ 25

ЦЬиЯвярш
Ню ПрВ
Гк>и-ои>

гЦрмяп,
И*
Цариград*
Роилнмя
Германия
Прага

258С
■*

«о | 6;;

*

Я

695
74
175

. .

•

19‘,-

Буда-Пеша
К>освгаи,
Белгия .

890-

Лдмммистрдцията .ИЗДАТЕ'
СГВО ПЛАНА ма гр ЗАРИЯ*
като благодари на редкия*?
на *. .Вармекка Пои*- м.иТТ
екдаия отзив на издг-тг; ~
известява. че уредни* ; -п*Ш
дни отива в София за зтг»
Френско- Бжлгврсо) «шс лстроаам АЛМАНАХ м пжтеве*"
я
дител не града ни
За това моли почит фир* |
които оше не са дали рея.*.* I
нит* си. да побжрзат и гк а)!
дат на уредника Ат. Хрмсъо^
Каблешков 9. и пжлномои.«кте-агенти г.г. Георги Миг■
^аковСка 25. А. Великов
Драгоман 15 и Г. Н. Бои че*
Княжеска
Ценв
рекламите 5я. кв-л
Цяла стран 1000 ла-. половин
стр 500 ла-. */« стр. 300 лв
12ЙО-1 1
От Издателството

. Важно зо бокш:

•МЛАДЕЖКАТА група г.ри иеорганизация ни Б. Н. 3.
Продавай на много мзноа*!
Сляп яа&е ■ ежбота на 2 т и исма слаичогяедоао насяа
ературно-иу
ул. Царибго-с-а М 74
К1ЧР ■ саяоиа .Прошек* кай
1X31-2

Общ. Скотояждиа Комнсж-

ОБЯВЛЕНИЕ № 16.

гр. Провадия. 4 Декемврий 1922 год
Комисията обявява на интересуюшите- ме тежа * е «зризвкзшмнс 79-386
тт #Чп»'ечаобввтЗ&ЗЗ** 25 .-*• целаоията на общинското управление 10 дни от пу
бликуване вдв вестника настоящето, ше се пре
ОСДЛГ. * ;1.тавмвгз СИ омведе тжрг по стопански начин за отдаване на
— —- патели стопанствата на фонда, за време от като с*
|
ой»
ж
-би-мт^г»
трудова
поСОФИЯ, б дек. Вчера в Лозанската
ажзложат по договор до 1 Септември 1925 год .
фереиция се е ежетояло пжрвото
именно
сждбоиосио заседание.
зт Счрк.ниия т -!рввитев
1) Нива в местноста .Чеилака" от 40 деказ»
М ■■ЯРППТЯ' —ЛЖ«МОСТ
ЛОНДОН, 4 декември В-к .Таймс" пише Гръц
землището на с. Енджекйой.
кото население в Смирна сс е разбунтувало Бг»•СРОК^ и
Ш!
2) Стопанство „Плувата“, Джиздаркйоско №
тувниците са влезли в улични сражения с аяаств
лише. от 120 дек. от което 50 декара разработг*
в които сражения са загинали по вече от 300 дума*
а^л70 дек. за разработване и
В*зстанието е било потушено
3) Продажба на един биволски разплодник *
ОГЧРИГА е аге>«и>*ч .Уоуга* гс_-;.^ен
БЕЛГРАД. 5 декември След подаване остав-а- ■1X5 408
градечи -еетр ПожеЖелаюшите да наемат под наем горните л*
та на кабинета Пашич и приета от ^>аля. Пкзт
* успея.
имота, са длжжни да внесат 10* • депозит и прел
беде натоварен временно де управ-^м до сз»ст2алЗЕЬЕРЬИ РЕЛИГИОЗНИ Уне на
нов
кабинет.
ставят
изискуемите документи, изброени в чл 125
_
_
■' РОЦН ГТ^гз чзи седмици ще
Голяма е вероятноста да дойде не якагг Ра-.
м 9 сжхтл .Ц.*риовеи х»м* от закона за бюджета отчетноста и предприятията
заедно с по-демократичните елементи стСт С■*& 5 а 3 тото — Сред* и ПеРазноските по обнародване обявленията за ми
ш: * Сред* ше говори про- налите тхргове и настоящето, а и за гербовия **'
ЛОЗАНА, 4 дек. Днес понедм—
-оереи М. Члчхлмез на тема лог са за сметка на наемателите.
'
.
ду Исмет паша и Лорд Кжрцом избухва се • Бдигассчцгз ширна* през !9
Председател: (не^се чеге'
Саещеник
риозен конфликт ло повод р 1 тггзгШДМ1ГТП веч * * а ГТет.жн
1261—1-1
________________________ Кмет: Хр Д_До»р^_
Сгефя* з. Юрзамоа н* тема:
вжпроса за свободата на пролмв*гте.
.Бжлгарсма-* и,«р*<ва пол гржцН Ескадрои от 8-мд жандар. мои.
ПАРИЖ 4 дек. Сжобщават от Ццщуц^ •*вг^ рсбстяс - 11 и 12 век -.
че английската флота започнала да обезо- Уроците -1СЧ03Т н* 6’ , ч. ае

• _ _
кат и изнемогват г.од сжщото крила ма ш.-.е-дамгадга здг*.
иго — политическо, ауховмо - «мзецкя аадич ов здгста
икономическо с милионни без- р*ка з* вой:
^ •дг-го
правни човешки сжшества. и на стари* дс^чг .Я1*вецпьи»
друго — Македония вжтр>е ни
кога не е била така единодуш ли«а* -Лета- фкгейптм*на и сплотена, никога освбббОбедииеиага чшмеденч^ зодителния идеял на македонци гвммзаиия ш* «ек» «хеге
те не е получавал по конкрет.Федеративна
на форма отколкото днес. При
«м#гр*,я*г
повече умение, енергия и спло ковте ше и«и за цег, да рЩ|_
теност може много нешо да ва за авжьлпже «инедсиия *
Нечввисижа гкцадепащ
се направи.
Ценейки важноста на ежби ““ .«=—«. мггвд.,^ ;»
тията. които по настояшен се и икоисявияе^х^развиват около нас, ежбитив.
които могат да имат решаюше
значение за разрешението иа за обрвзуввж башглмща ср*.
Македонския вжпрос.
двете

мбтч

ОБЯВЛЕНИЕ № 750.

чер*а л -грод.*ж*9ат до 7- . ч.
Сдяона е чтоплен.
й
1Г1 г
гр Варна, 1 Декемврий 1922 гол;
3
—1"—°*° ^
аванаОбявява се на интересуюшите се. че на
~
^
Гоасров ще д.врж,- беседа ма
десетия аен ст обявяване на настоящето °®явле^е];
ггм* .На гтжт» а чшвота и а.«в
В местния вестник . Варнен. Поша“. в 9 часа пр^
ж*з»Т1ггамиетз на младежта'.

ОНЗИ дем е бил изнесем от
Бжлгария I чидмон кгр ТЮТЮ<*** » Германия, пласирани на
"чжоде дебри цени.
__
азтечлия месец дневчата «ебма консумация средно
* 'аедд е ^ _У376 «п> . а
^дминнвта 212.625 кгр.
ня Варненското житно тжржвицг -грез -остедната седмиса били предадени 100
вредно по 583 40

пладне вав Варненското финансово управление
за бг
се произведе тжрг по доброволно :*гласие.
даване на предприемач доставчик на 30 000 кило
ечмик с приблизителна стойфвет 130.000 лева.
Залог за участие в тжрга 6". в банково У
товерение.
проби
Малонадаването ше става (без стоинки от
^
Поемните условия и др. книжа могат аа се
.д на еск
пят всеки присятствен пен в каниеябрията
в казана
арона (казармата), а в дена на тарга I
финансово управление.
еСКвДР°Н
От канцеларията на 4/8 жанд.
1257-1-1

4

Варна, 7 Декември

оит
ВЯРН6МСКЯ

I * 229

ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

МЕНТ >а едиа година 300 лова
еиа 130 леи , м месеца 00 лева.

вам на интересуютите че получих едно
количество осенови ободи за все
ла, които предлагам по конкурентни
и 650 лева четиритех броя, франко
Варна. За сведения и преглеждане
18 стоката отнесете се на адрес
1232 3 7
' Константин Золас—Лгентура Комисиона
1СНО

»
'кпштт*

л Г1?ЯВХ,"~Варна

—

За телегр. Британик. Барна

Важно зо руски бежанци!
Парахода .,АНА(^ТАС1Я"
хе замине на 8 Декември т.г.

(), 1.ЕССА

>а

ЕМА : стоки, пассажери I—III кя колети,
парични преводи писма и пр
при кантора И. Н. Коистаитииидис
^Преславска „Канторен Двор* З-й етаж
вка

1264-1-2

ОКШ 30 ПОДПИСКА.
I

I

1вителния "ежвет при Землед. Яки.
13ВОР" в с. Крумово (Варненско)
1нение решението на обшото то
ржбрание, ежетояло се на 26 - III.
Г. ежобшава, -че от 8,’того открива
а за допжлване увеличението на
а от 80,000 на 250,000 лв. с изда1700 нови акции по 100 лв. номиЕдната.
^ ^нМтската ше проджлжи до 18 Декемврий
г- за старите акционери с*с запазеното право
.асно решението на обшото ежбрание. а до 23
I де покриване цялата подписка и от не акиивЗаписването на акции става в с. Крумово в
^■вта на Д вото.
От У прав. Сжвет.
■ Крумово 5 Декемврий 1922 г.
7265-1 -1

♦

:

т».! сжшо блвюпаремме особената им конструкции >•* < у
джрио юплмнвта лжлго вр^ме 'Лтик' 4 ч раямд 'емп )< )
Пешите се намират в (клада ><а .ЯКОВ ВМЛЕНТИН*^ >
срешу новата гара тр.^Варма
1230 3 3

РЕКЛАМИТЕ дадени ■ Вариеи
*«
^постигат цвлта см.
Печатница

Декемврий 1922 год.
1 Сждебен Пристав : Д. х. Иванов

шит

ю

ПОЩА
а

СВЕТЛИНА“ Варна. I уч ул Солунска

(Телефонни и телеграфни ежобщеимя).

Свободна

СОФИЯ. 7 дек. В Кюстендил е всичко
утихнало. Автоиомистите начело с Панчо
Михайлов и Бжрлйов са влезли с 200 души
в града, а останалите са застанали ежи от
града да пазят.
& била да
О!
•ад<
У
тжреят мекои свои противници.
След като са изловили десетима души
от тях са се оттеглили, след като джржали
едно публично ежбраиие. в което ихложицелта иа своето дохождаие.
Нашите части са влезли веднага след
това и вжзстаиовили реда.
СОФИЯ, в дек. Правителството е отпра
вило една протестна нота до белградското
правителство против пропускане ча чети в
наша територия.

борса.

Г ерманиа 1 61. Цариград 83 01
Пири<н Ч4в. Ломдо > 614. И»аямв 672. Ню-Йзри 136

пристигнал * в г|

В САЛОНА иа Рвмкс-в Че»
яжртжк 7 . .гкемяри 8 часа в*
черта ш« даде своя последен
концерт, мвечоро заажрмалма
се от чужбина оперила певец
господин Христо Злато* лири
чен тенор, иомто е имал голям
у сле*.
С Пр см рама ^айяовски. Гуно. Пяу-тиим, Р -бмишайи. Ра*ивм> м в. Г реча«-имо. Кашява
рев <1обри Хртк гов и др

1 ^.~::.::ниЯТ.ВЯЛ«вДаото
вст^ (в дава на *
;4' ’■>[ ^
#
а а офмц>;«ио Сже^мие

ие ще вземе страна в тях.

ДВОРНИТЕ места, кои-о ще
се раздава» иа варненски бе*
помии жители св разпределе
ни иа 20П0 париели от пй 200
иа ч приблизително ма '•дим
Очаква се назначаването ма
аире« • I иа ВармеиСиото ю
Г1 С- за да се при
ро »а
сгжпи к*и раздаването ма ие
с»а»а

СОФИ? 6 денем След с*общението за вжзста
] новяване на реда в Кюстендил мат»елено бе. шото
прииждането на мобилизираните земл зделии се спре
Обаче до заповедта, в София са ггристиаиали МНО
го земледелии и са настанени в казармите на б и
полк.
М-р Р Даскалов с една реч. апелира пред тях.
да запазят мира. реда и спокойствието, зашото не
желателните инциденти самЬ ше увредят на стра
ната .Ние треба да докажем че сме една органи
зирана сила. която ше ежумге с достойнство да

I

рала им
главния инспектор г-мI П олов.
•'Ойто ревизира предметите мс
тория и теография при яа«
*а«а и девическа гимназии

СОФИЯ, е дек. От близко прааитепетвено лице се изучаваме, че снощи мииист.
ежает е редактирал едиа декларация по
повод искането предяваис от македонците,
в която се заявява, че правителстяото се
абстрахира в борбата на македонците и че

Унопявл»

се

членовете ма
Това

г. вотс да приежетвуват

»аис>'ва « Тделни пак ами.

И БРАТ БРА 1 А^може ла убие.
Зае чера я с Мишуимй. т«рноаско братята Панайот и Ангел
Илиеви с. .-араяи и пхрама с
пушка }астг.>елял в горна, «ок о
■ •а .;ру(ия дем ючинал С«'а
гни работи са вАаможми

изпжлни зоват на отечеството "
.Днес в Лозана м р Стамболийски помирен ред
се мжчи да постигне онова, което бившите мииист
в безумните войни изгубиха Примера в Гжриия треб У >'ЪИТ Е снощи а Плоадма в
оС*стясното си кафене, кафедаа да служи запоука. от сагитията които станаха , жияга Геор«и Бос таке я УсиеДнес Гжриия е отчуждена от вжншния свет Правите;.
на е меи>иествнствата на в:ликите сили скжсаха сношенията си
ОЖРИВАНЕ на 6жлгарс««
с нея“
т«рг -м .а. камера в Цариград
Днес започнаха да си заминават повечет-о от
••дим много важен за разпристигналите тук земледелии с неколкп влака
рсапмиа вжпрос се проучвал
мили
нече
от празмтелстарто Нека
В София остават около 1000 души. като
(е знае ча гурса^а столица
ция. в разположение на прапителетвото за всяка
пдглжща маса наши произае
евентуалност
челия, а че пазаря на нашите
СОФИЯ, в дек. Нощес шосторници са брашна и др я Анадола е майголям.

разноски, обявявам че на 13 Лекемврии •
°
плжапмята команда,
д обед на табахната ще произведа публичната прп
та «; спасено от пожарната команда.
ледующия длжжмииов движим имот. а именно
|
СОФЙЙ е декем. Сжщо нощес са нападторби мляна'сол около 300 кгр. оценена за 900 лв I
уп. Пиротска два магавина. Стоката
железна каса без поставка .Леон“ .
. I ИЗТН В
им е разграбена.
бакжрен казан с вместим. 80 литри
. .
..
По този повод, землед. парлам. група
ламаринен казан с вмест. 200 литри .
. 200 .
празен санджк вехт голям оценен за 200 лева
заедно с минист. ежвет имаха заседание до

Варна, 6
1

*ни
ио

Печките нргпт ля се отоп'.ц|лт с джрна торф ^
п*г]фишл и пр и запазват л'о 54* • топлина. а<>

кападнали печатиицата иа в .Прелорец' и
са я тапалилм. Пожарната команда на вре
ме
е пристигнала и потушила пожара. Оба
Сждебен Приет.13.
арн
че ие след много избухза иаиоао пожар в
енне Мс 4421. На основание изпжлнитеяни; сжщата. Изгорени са почти всички печатаря N9 6698, издаден от 1 Варненски Мирови сади» на | еки жатериали И прибори, архивата, а ма
ври 1922 г. в полза на Васил Ив Райков от Взрма | шииите са повредени.
юсеии Мехнедов от гр. Варна м к«^от
е ^ .
зда„ието дето се помещава печатница-

тающите да купят могат да се явят на гореспреле
есто в определения ден и час да наддават.

ро
•аа

ИУГУНО - ЛАМАРИНЕНИ ПЕЧКИ
ОТ Г 'ГрМбМ* кв 4 •I нкаиия система ГЛЮВЕС и ре.тата^ *
мй печкиТе има пгчтаиеми п© «к< •■>. и •**« ~о/т(г. гГ т,»пи ^ >

ПОЛОЖЕНИЕТО— ХРОНИКА

7РЦ

ДОЛУ КОНКУРЕНЦИЯТА 1
>ДИ !
ОБОДИ I
ОБОДИ 1

зо шари и колар.работилници

I.

Бжрмйте! Е$ша разпродажба но ПЕЧКИ

'ш-» .ж. *229

ОЬЯЯДЕНИЯ : по 1 50 лш квадрат»- с т
>•
приставим по I ле1 иа аума
<

Крой ММ.

ЦЕНА 1 ЛЕВ

кжено вечерта, на което взеха решение за
осигуряване реда и спокойствието в стопицата.

ТАЗИГОДИШНОТО прон*водстао ма сол лостиг» около
20 мил. игр Сравнително мипвлзте години, това производ
ство се счита за отлично
ПАСПОРТИ без формалности.
Министерството на ажтрешмите работи е наредило до око
лийските началници а лрсаии
циятл и градоначалниците в
Русе. Пловдив и Варна, да ие
излеаат по никакжв начин па
спорти без формалности, мшото това право принадлежи са
мо на министре ма вжтрешммте работи и такива паспорти
се издават изключително от
столичния градоначалник. Околийските началници ще изда

с героинята от ..Каро Асо” и ..Свобода" Мери Уелкеми”
Грандиозния Аме
рикански филм

СжбОТЗ И НбДбЛЯ

1 -

•-

^

к

В ТбЗТр РзНКОВ^ь-з

.1

1

<
да

бг
Ж
41

т«
д
С1

и
с

<
I

I

/
.лйгненскАдд.ик»“

Стщ. 2.

Наредено е, щото лицата, които се »алоеат а престжпии деяния, да вждат вастрелваии на тестото.
[тодвобила на
СОФИЯ 6 денем. Нощес

мт паспорти само с рояоаи»
доку еити и с предвидената •
закона за паспортите т* -и.
ПРЕЗ изтекли* и есен са би
ли скачени нови 69 имсталаиии
в градската електрическа мре
жа. през сжщото време са постжтши 121 заведени* за раз
решаването на нови или до
пжлмителми инсталации

белгийския консул, я койтс
гата иа консула е бил нападнат. Счупен би»
фара. Иа сигнала даден от шофйора, при*
стигнала полиция и и ап адатолите били »
ловени. Оказало се че бклн апаши.

ПРЕЗ последните студове
средно паднели* сивг е с 20
см деОелмиа. а температурата
е достигнела до иаколк© градуса под нулата

СОФИЯ, в дек. Днес в камарата пред
ставителите ма дошлите в стоимцата *емпедтци направих а аперл кжм журналистите,
иаиа.аха техиото гледище отиосио криза
та. иато. апелираха ся* журиалистите да
служат иа народа и отечеството.

БЮРОТО за соииалии грижи
при Варнеиската'о6шииа е поч
нало по-живо да функционира,
като персонала му е подновен
ДЕЛЕГАЦИИ от иоеа цобру
дтй — турска и бжлгарска са
се «вили в Букуреш при м-ра
иа просветата за да искат от*
варвието иа бжлг арените и тур
ски училите в нова Добруджа.
СЛЕД играните с гра.чадек
успех в театр Райков филии
.Леди Хлмилтоп’ и .Султемкага ма любовта’. управлението
на .Лада’ прави нов сюрприз
ив публиката като пуша от
Петжк един от най-грандиозни
те американски филмове еба
лата лжаица*. Филмжт има сю
жет от мамената война, гяето
централните джржави. снабде
ни с един манифест от Мека.
обеаяват светенията воина иа
муслюманите против англича
ните а Африка Дивните иест
ности от Централна Африка .
лотресаюшите борби между
шпионите иа двете страни и
техните партизани. участието
на и асса тигри лжвове и сло
нове. кичко тое- сковава пу
бликата. Прег.оржчваме го го-

решо-

60РС д

Софи*. 6 Декември 1922 год.
Швгйаари*
Ню Йор*гъ
Лондон»
Париж «
Италка

Цариградг
Роижния
Геривни*
Прага
Виена
Буда-Паша
Холандия .
Югославия.
Белгия

136
614
950
609

ЛОНДОН. 5 дек Днес крел^ подписа закона,
с който се установява, че- Ирландските свободни
джржави стават владение от Велико-Британия и Тимоти Хили е назначен за първи губернатор.

13610
948 677

181

НЮ-ЙОКР. 5 де*. Камбио
Лира стерииг 4*55 долара
Фр франк
6*97
5
Итал- лира
ВЧЕРА Народното Сжбрание
отложи заседанието си за |Г1е
тж* по липса иа кворум
ВЧЕРА в-ците .Првпореи* и
.'Зора* не са излезли.
СНОЩИ 6 тото в 6 6' , чсл. пл. 5 иа апаши вжоржжени
с револвери нападат Ьанмовия
клон а .с Стражица. Г.-Ореховсмо. арестуват в една стая 5
души чиновници и задигат от
касата в едно чувалче около
800.000 лева. Началника иа бан
ката г. Ал Цицелков е отежт
ствуввл а то* момей. Един от
чиновниците, когато апашмте
ежбирали сумйТе касата ги за
молили като рм казал. ние сме
бедни чиновници. Няии ли не
що и за нве Апашмте им дали
15000 лева.
\
След излизането на апашите
чиновниците счупват един про
зорец и надават тревожни ви
кове. Апашмте изчезнали. Ця
лото село е ма крак До то*
момент те не са заловени.

ПЛЕТАЧНА МАШИНА
N8 7—7/50 мар*а .Метеор’ се
продава ма износна цена.
Споразумение
за М.

редакцията
12691-4

Тих господин дири
скромно мабилирана став при
малочленно семейство. 1255-2-2
Бжлг. Тжрг. Пар Д во на Б. Г.

Лекуването трае само два дни и дава \
положителни и блескави резултати /*,
ството е в капсули и много лесно се
на добит дка При лекуването нема ^
екдртни случаи

1

скотовждцю

е малко пари ще спасите дебитам
Сега е най-добрия сезон за лекуването!
Побързайте и си иябяяете Дистс
Депозитор

Дрогерия Д. ЛАЛО. Ва|

Варненско

Окржлк. Сиропитапцщ

ОБЯВЛЕНИЕ Ш 406.
ЛОЗАНА, б дек. Измет паша в изяалеИзвестява се на интересующите. че
1
мията см пред кореслокдеита ма а ,Матаи*
от
обнародване
настоящето в в. .Бежански ‘Ш
"е заявил:
ч
иЗарненска
Пета*
а
ако
е
праздник
иа
сЛ
Веиизелос ни говори за мота, с която
върховния съвет е упълномощил Гърция приежтетвен ден. в тжржната зала на 5з?-еМ
да окупира Смири*. Аз бих желал да по финансово управление, ще се произвела «?Ж
каже една йота, с която да се види опъл- тайна конкуренция, от 2 - 4 часа след
иомощаваието да разрушават маши градо доставка на хранителни продукти, нужди» С
ве и да им атакуват даже до центъра иа о.чр Сиропиталище, за времето от 1 Янугз* Р
Маот 1923 годм на приблизителна стойнсс I
Амадола.
Терористичния режим в Турция, жесто- лева. разпределени на групи както слелве т
мята война в Мала-Азия
това е сяоеобра! група
хляб
около 24000 леи |
зей иачии за прилагаме договор за мир.
I!
— месо
.
52\0 .
За Караагач се надяват, че ща го по- ,
III .
— оа кал скистоки
17377
|
лучим, вещото ии се направиха много обеIV .
зеленчук
3340
щаиип
Доставката е делима и нагрупи
Залог за т*
частие в търга се иска б1*. в банково удосгокн
АНГОРА. 5 аек Правителството на кемалисти- от предложената цена
е отказва иа изпжлни исканието на сюжзнически
Закона за бюджета, отчетността и предля
власти. тото да бъдат допушани гржики пара
та е задължителен за всеки конкурент
ходи в Черноморск пристанища за взечание хри
Лоемните условия и описанието, могат ■
стианските бежанци. Това ще б/г ле позволено и то видят всеки приежтетвен лен в канцелари*^
’
само за срок от една седмица на съюзническите па
окржжното Сиропиталище,
раходи. след което тия бежанци ае бждат изпра
От Дирени*
гр Варна 6 XII 1922.
тени всв вжтрешността

7380
74
85 - 8450
165
160
428 - - 19',
580
190
890

дистол

е единственното най-ефтино и най-сигур*
карство против стрвшната болест МЕТ|
по овиете, козите и едри* рогат доб*,

Е

АТИНА. 6 дек. Арестуваните генерали
Дусм а име. Палис. Еисадаитилас и Балетас
са освободени по нареждаме на револю
ционното правителство.
ВАШИНГТОН. 5 пек. Клемансо пристигна сно
ши тук. Той посети президента Харлин тази заран
и ше посети и бившия .президент Уйлсон утре. като
Ше остане тук до петжк. слеа което ше замине за
Чикаго
ЦАРИГРАД. 5 пек Начиная от днес запрешава
се вноса на каквито и па бяло с/иртни питиета в
Турция, като намиращите сетто-йастояшем налични
такива се консумират в разстояние на 2 месеца
БУКУРЕЩ. 6 ден. Бжлгарсиата фии. котихия е алехпа а ионтаит с ромжнеките
представители в прмежтетаието иа т-рите
Братияно и т-ра иа Фииаисиитв.
Работата иа снесената комисия ще за
почне пре, тааи седмица. Ще се разгледат
вжпросите за щетите причинени през вре
ме иа войната м вжпроса за секаестираиите имоти.
ПАРИЖ 5 пек
Сжобшааат от Бркуреш
тук
настана голямо ьжлнение. порели екзекуцията яж в
Г жриич
ЦеЛия ромжнекп '*.ечйг о/лъжла постъпката на
гржц. правителстзо
Кралица М«р. « от.пжгувп я Ьелдрао та па уп
ражни поЧгилпо влияние-ма .
го лавянскиге упря
вляюши к;>жговв-д 1 ;• а направят енергични постъп
ки в Атина ЗсТ за*’азв*-1не ког>онл1а
ЛОНДОН, б ден. В-к ,Таймс‘ съобщава,
че Кемал паша концентрирал значителни
сили прел, Цариград и Тракия.
БЕЛГРАД, 5 дек. На в-к .Политик* съоб
щават от Лозана:
веиизелос щял да замине за Атина, за
да състави ново правителство.
ЬЕ/|ГРАД 5 пек. Вчеуа Н. В. Краля прие пред
седателя на скупщината Мукинич, който направи
едно изложение вжрху партийната политика на ка
бинета и «аяви. че е необходимо да се почака ста
налия политич. преврат в Гжриия. преди да се прй»
ложи. едно разрешение ма кризата.

Печатница „Светлина" $арна.

Главна дирекция железниците и пристани
Морсхо машинно учипищ»

ОБЯВЛЕНИЕ № 2673.
Домакинството на Морското Машинно У
ше с Морски Специални Школи обявява. •«
декември 1922 година ще се произведе тжрг
на конкуренция от тО по 11 часа преди ^
Варненското и Русенското финансови УПР
за поставката на следните хранителни и <
ПрибЛИЗ
Количество.
припаси :•
1. Брашно за подправка кгр.
240
6000
2. Боб (фасул) . .
6000
3. Картофи
600
4. Сол
1700
511
5. Захар
....
1600
6. Масло свинско
50
7 Чай . .
8 Сиет
500
2720
9 Макарони .
1600
/'500
10. Фиде
36$
11. Сирене
200
! 33
12 Червен пипер
;. 50

а

/*

/•

4300
Сено
. .
;800
4500
Ечмик
500
2000
Трици
. .
2000
2000
Плева
. .
. 60000
Джрва
Предложенията се приемат всеки
леи в домакинството не училището _ Вар*« у
мансовото управление в гр Русе и в -‘еИ®
га ог 10 до II чвс«; препи пладне
управления гр. Барна и Русе.
еаис и
Малонадаването може аа став^ в
делен артикул.
се ИС*
Залог за правоучастие в тжргя
сто**
върху приблизителната първоначална
банково удостоверение.
. $
—чЖелаюшите да вземат участиз в 1ь?ас
жни ] да се ежобразяват с чл- ял^
Закона за бюджета, отчетноста и
Поемните условия могат да се вИДЯовоГг
ежтетвен ден в домакинството и фииа^
вление в гр. Русе и дена на тжрга
ге увравления Варна и Русе
н<кто*ше,<!
Разноските по публикуване
.естннх =*
приема.
(Дхржавен
сметка на пред
.1922 година)
13.
14
15.
16.
17

зосос
*»:

•

■

,270Ф,-Тв 4 ^^"ОТДОКЯКИНС?

*
•V.

лг
т

Варна, 8 Декември

1822 год.

ВЯРЦ6НСК7Я

I

ТЮ11Щ
|*тшфи»й9

м
^ЬОМАМгИТ : и
Лбй««11 1ЮЛ

ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

«див година 300 лава.
, м ‘ месеца 80 лева.

р*дшм гш^< в229

ОБЯВЛЕНИЯ по ! У) ле квадратен е. и
-- Ч приставки по 1 леи не дума.

ЦЕНЯ 1 лев

до Борис Ив. Божков Реджк СЛУЧАЙ.
хирург, управител-лекар
на Варненската лжржаана
1-аокл. болница, се премести
« кжшата на г -жа Патаманска ул. Нишка 3. жгжл ул.
Франта- Телсфеи212. 1233-3-3

Тярся да купа

една
вжршзчка. Споразумение ул
Мария-Луиза К? 14 Вело
сипедно ателие Д. Стефанов
1254 2 -3
Печ. .Светлина*

сТ-ца Сетгр СшЯанаги

» ;!

укца се венчават ма 10 того вжв Вариеи Израклсчв Си ".у;
Нйрвгога в;8 и пол чве* сутоиита Нвстоящето гшввя С\ (
^’РуС^’'*^в^отдвлнитвпонаки^^^^ Варив^^у^у

Важно за руски бежанци!
«Парахода „АНАСТАС1Я"
*це замине на 8 Декември т.г.

ОДЕССА

■ПРИЕМД: стоки, пассажери I—III кл колети.
парични преводи писма и пр
рСправка при кантора И. Н. Констаитинидис
т ул. Преславска „Канторен Двор“ 3 й етаж
1264-2-2

ЦИ по ПИЯНО

пристигналата в трала ни '
пианистка г-жа ШАХБАЗ
■■апочнала па преподава уроии по пияно Условия
бвцюдостжпни. Преподаването става в дома й ул
уИ.Бпииска" № 18. Споразумение съшия адрес
1243 2 3

1Иш мнекв и Балг. Тжрговска Банка

К

^Аиоинм. Д ао Калят. 12,000,000 - освен резер капитал

Неггг ОМ ИЛ ул Леге 2 - Клен ЕАР2Д. ул. Царагрзд:кз21
[

ОСНОВАНА

ОТ

Вапса соммеис1А1_е 1тамапа
■ 1.

кавги ЯО* ати. 400.000.0000

Рш?ш

«ти. 1/6 000000

Г
Цеитрал М И Л А Н О
кюнове ЦАРИГРАДЪ. ЛОНДОНЪ. НЮ ИОГнЪ.
60 клойове в принципа градове на Италия

I Бянон |фци11. М1Щ11 ад Вай СвиЛгси!* Па ни
[в Австрия. Аржетггйна. Г»елгия, Ьразклии. К •луч/’ кя.
Перу. Ромжшя. кореспонденти гь всички дтржави

1важршаа всички банкови операции
а

ма износни условия, кого
••сирене и шконтираме иа полици и .руг И Г*рг© ДОК;
1яе<цвмие и итаевент не «екове ср« «у Р’ъл-врм« ■* чу»
:меиии и телегрв>и <ески претопи
1
пеене мреаитнм писма
•огоее г о КР^ДИТОРНИ СМЕТКИ по спорехумеиис
•отсее по СГДЕСТОВНИ КЬИЖКИ с 6о годи « ив хи..*
ЕЯацделнл чбмови служба ао!г.мвити ир-дмти. трептим и
Звеии • леве и чужлв валута
Всички изладени чекове срещу Итвлнв —
.Циркулари* сж гматими без предизвестие

А

I

.
-

7

*Р

ВНИМАНИЕ.
V
Откри се Лгениия .Услуга* срешу пош-тта по;,
^■ководството на ПафоноятНиколов. Писар€в и Ди
^»гров. което приема ангажимент за: Извжршвлне ма
;^Ш<упко-продажба на движими и недвижими имоти
^Шене -Паспорти", по^едничи за намиране нажвар
и квйртиранги. снабдява с удостоверения от
^Вчки държавни и обш учреждения, отбиване на
^■тне и Трудова поаимност. снабдяване с див анериианс-и
* материал от обш лозов разсадник и с облагородени
Снабдява Вари лозари еже спа«*иални лозари работници
юто разсполага с опитен афишор. рекламира всичко. Из
и<ва преводи иа документи и тжрговекм писма от френ
ОПИТНИ
немски, английски и руски езици. Разполага
'•ли по Математика и чужди езици и пр. и пр
ОТ: АГЕНЦИЯ ТА
-1-3

гница -СВЕТЛИНД". Варна. I уч. ул Солунска

шп
У

- Варна

СОФИЯ, 7 дек. Тук владее ПЖЛНО спокойствие. Почти всички земледелци си отпътуваха.
М-р Радолов се завърна от Кюстендил.
Днес той направи пред земпед. парламен
тарна група своето изложение, като заяви,
че м-р Томов е останал в Кюстендил да
произведе анкета върху начина навършен
от нападението на четите и обезоръжава
ното на войската.
Числото на честииците не е установено.
При оттеглянето см те са отвлекли трима
техим противници, конто са екзекутирани
прм гробищата.
Пред да влезат войските, се е явила
пред м-р Томов комисия от парламемтйорм.
ежетояща се от граждани и искала избегваие безпричинното проливане на кржв.
М-р Томов е порицал подобен начин ма
действие, Той ще се забави известно време.
Администрацията е иапжлмо възстановена.
Очаква се обявяване на военно положение
на Кюстендил след уреждането на вжпроса.
СОФИЯ 7 дек. Парламентарните групи
от блоковите партии направиха протест в
камарата в свръзка с Кюстендилските съ
бития, с който се протестира срещу разпро
странените от правителството обвинения,
че блока има пръст л тези събития. Пита
се м-ра. ие счита ли, че с изявленията на
правени иа 4 того се създава иежелатепио
възбуждение иа духовете и безредие в
страната.
СОФИЯ. 7 дек. Станалите инциденти по
! гарите Мездра и Червеи Бряг ие се припис
ват иа земледелците, а иа разни тъмни
личности, промъкнали се >а да разграбят |
Магазини.
-з
N.
|
От правителствен источиик се олревер-|
гава категорично съобщението иа в. Ден. I
че дипломатическото тело е иитервеиирал<*_
правителството по случките в страната и
че по тоя повод испанския пълномощен
м-р е подал йота.
Полицей*
столицата остава 12
през пощта.

ЦАРИГРАД 7 денем. Снощи заминаха
по железници и параходи с хиляди русиа|Де. гърци, евреи и арменци.
Носи се упорито слух. че положението
ив християните става опасно.
ЛОНДОН, в дек. В камарата иа общи
ните, отговаряйки иа запитването г. Балфур
заявил:

Важно за бакали:
Предавам на много износна
цена сл«нчо1ледоао масло,
ул. Царнбродска Ли 74

Наплиа на бежанци

(Телефонни и телеграфни съобщения).

ЦАРИГРАД, 7 дек. Измет паша заповедал закриването иа смесения съд. Очакват
се да избухнат нови инциденти
Вчера по обед британски войски заеха
митницата и окржжающит- я сгради Тази
своя акция те извършили да закрият изкач
беването иа параходите иа християните
жанци. В Града станаха сблъсквания меж
ду гърците и турската жандармерия.
Турцмтеке признават гръцките паспор
ти. Постигнато е временно споразумение
между Измет паша и върховния комисар.
Положението е наново иатегиато.

По случай изселване се про
дават ДВЕ КЖЩИ в дамяиовата махала IV уч едноетажни,
масивни на много износни цени
удобни за 4 фамилии с общо
дворно место 6*2 и
Продават се и по отделно.
Споразумение бакали. Стою
Георгиев сжщия квартал
_________ 1244 —3—20
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ПОЛОЖЕНИЕТО

)

Щ с7-н <?афагл сЖ. сЯлалуф

Брал <088.

Варна, като пристанище е
един от пунктовете кждето.
вследствие развиващите се сжежтив порено в Русмв. в сега
в Турция и Гжрцна. става най
голямо натрупване на бежам
ци. През Варна минаха стоти
на хиляди бежанци руси през
1920. 21 юд , а сега бе и е спа
сителното място за емиграция
та от Цариград. Амадола и Тра
кия. ежетояща се от арменци,
турци. сжрци и руси.
И без това сижпотията вжв
Варна бе голяма. Жилищната
криза е в своя разгар. С при
иждане ма новите гости скжгютията се увеличи, маемите
поскжпнаха. па и безработица
та са увеличава Придошлите
бежанци, една голяма част от
които га бога’и тжргоаци се
впуснеха ла тжревт пласииеит
ма капипллите си.
Ре 1би.13 се. че всичко това
ме из че ла не се отрази зле
вжрху им.«оките фадекм маси
Изхождайки от интересите иа
тези мз и. мие отправяме апел
квм яла^Тмте да вземат нерви
а*ото Варна па бжде облекчен
от бежанците, кето последните
бждат настанени ажя вжтреш
носта иа страната, кддето ияма жилищна криза и кждето
те биха представяли по малка
тяжест иа населението.
Вжн от това. ако бежанците
бжлат рвзпржеиа-м из страна
та ще може да се упражнява
по ефикасен контрол мад тях.
А най главното ще може да
се облегчм до известна степен
положението ма млеелеииеп; а
При туй нека ме им г криво
иа гостите ни но 1«иг виел сме

ре,.,и „ „,ши
ие ‘ влеем чмемно в Варна ла
<е увеличава техни* брой А

знаено е, че Варна е елин от
пунктовете май изгоден за < такула
ч.Вжв Варна и без < ла цари •
безработица за нашите хора.
в -С прииждането ма бежанците
т* се увеличава
Пак повтаряне и в интере
са ня варненското г ражлан<4вс.
и е интер-са иа авр «авлта ни
е. тото час по с-оро новите
г-ежанцм
врмении. турин н
{ г*рци ли бжпат «нспедирвни
из в»треш*«кта на иар<тасто
Дано нашие апел «вя власт а
бжие чут
това е и желание
то ив зрлжламстаото

Завеждам

търговски
книги

Студент е тжр.овската вкадеми1 ( тжргое.«о о&разуваиие
тжреи за примлючяа и завежпа тжрг веки5 киижа на т*рювии и -ооператианн сдружа
«ами* Споразумение писмено
реда-.;и*та Варненска по
ща
Мв 2!
1277-1-2

КЖЩА

се

продава в

ул Перник Н* 1302
уч Оферти се приема? до
декември прм имтеркомте
иемтале.
1279-1-3

с героинята от ..Каро Асо" и ..Свобода" Мери Уелкеми’*
Грандиозни,Яме- Петжк. Събота и Неделя в Театр Ранков.
риканскй филм

л7
2-3

____

Стр. 2.
България иска едни кредит пред вид
некои предприятия направени в натура, на
правени сжгласио договора ва примирието
Реяарациоината комисия не е ваела ни
какво решение по тоаи повод. Тя не знае
стойността на направеното положение в
натура от страна на Бжлгария, а по силата
иа чл. цп. 127 и 128 от Нйойскня договор,
който не предвижда даването кредит на
Бжлгария
ЦАрИГРАД 7 дек. Ноем се слух, че болшевишките власти в Одеса конфискували
3 италиански тжрговски параходи от ком.
панията ,Лойд Триестиио1.
Сжветските власти заявили, че ще осво
бодят параходите, ако италиянците вдмгиат
секвестжра над руските депозити и вжзетановят правата иа сжветския комисар в Рим
да извжршва своите тжрговски работи.
ПОЗАНА 6 дек. Днес в заседаиието иа
конферемцията Лорд Кжрцон направи изложеиие пред конференцията, вжзприето от
всички сжюзиици, отиосНо режима на проливите.
Според това предложение, иска се сво*
бодио преминаваме през тех, както в мир
но, така и вжв военно време. Сжщо се ис
ка и твхното демилитаризиране.
Така формулираното предложение по
ставя в подкрепа иа ромжиската теза.
Пжрвия делегат иа сжветска Русия ка
за, че счита предложението иа сжюзници
те като причина иа нова война.
Чичерин заяви, че Русия приема хвжрлеиата ржкавица от тях.
Идущето заседание ще стане в Петжк.

СОФИЯ 7 декем Полското бюро на печата сж
обшава от Москва
в Конференцията по обезор*жаването. представителя |на Летони.: поиска зачекването най-напреа разискването на политическите
вжпроси.
Комисаря Литвинов забележи, че. понеже това
предложение създава ново положение, той ше треба да докладва на своето правителство.
Конференцията се отлага за 16 т м
БЕЛГРАД. 7 декември. В-к „Политика“ съоб
шава от Атина: Гжрция се опасява, че бжлгарите
и туриите ше вдигнат възстание*в Тракия.
Революционното правителство е решило да го
ни и приследа всички бжлгарски чети в гржика
територия, като е решено да ги преследват и в бъл
гарска територия.
РИМ 7 дек. Командующия тракийската
гржцка армия генер. Нидер оттегли остав
ката си. Дадени са строги заповеди за по
тушаване всички опити за бунт.

„

*р

„ВАРНЕНСКА ПОЩА“

ПАРИЖ 6 дек. Сжобщават ог Лондон:
иа Мориииг Пост съобщават от Кайро, бив
шия султан е приел поканата на Крал Хюсеин и ще напусне Малта за да замине за
Мека.
БЕЛГРАД 6 дек. В-к Политика ежобщава, че в Прага е основана една грамадна
фабрика за воеии материяли. Тя ще дос
тавя муниции за малкото сжгпашение.
ЦАРИГРАД 7 декември. В-к . Продос“ ежобшава: гржцкия пжлномешен м-р в Вашингтон Коромилас подаде оставката си в знак на протест по
екзекуцията на бившите министри.
ПАРИЖ, б декември Лозанския кореспондент
на в „Матен“ смята, че сръбската делегация ше
настои за приемането на един режим на проливите
приемлив от турците. без последнит: да се отказ
ват от своите сжшествени права.
> БУКУРЕЦД 7 дек. Сжобщават от Лозана
последните заседания нв конференцията
дадоха ясни доказателства за силата иа
руско-турския С/КЮЗ.
ПАРИЖ 6 дек. Сжобщават от Бриндизи: Принц Андрея заедно е семейството си
пристигна тук.
ЛОЗАНА, 6 дек До конференцията Ва
тикана изпрати една нота, с която иска да
се звемат бжрзи мерки за успокояване на
християнското население в Турция
Турците окачествяват известията за не
сигурността на християните, като гржцки
маниери с преднамерение да повлияят на
положението на Гжрция в преговорите

ХРОНИК

БЕЛГРАД. 7 декември. Сжобшвввт от Лозана ■
преп представителите на перата Чичерин заяви, че
ромжнския делегат г-н Дука е инспириран от Лорл
3 СвоДодиа бору .
Кжрцон
Понататжк Чичерин заяви: ние не ще позвоБерлин 1-58—1 59. Цг...|Е
лим конферениията па се обжрне на елин ареопаг.
който па диктува само резолюции.
Говори се. че пред вид окончателния отговор Лондон
турските делегати ше заминат , за Ангора за ин-' 668, Швейцария 2540-21%

-^апГитзЯ

струкции.

Сжобщават от СвиСОФИЯ, 7 д<
лемград:
Гржцките погранични постове вследст
вие сжздаденото положение в Тракия се
оттеглиха Последията се охранява от наши
войски, които са усилени, значително
БЕЛГРАД. 7 декември. Сжобшават от Лозана:
некои делегати смятат, че конференцията става не
успешна. тжй като до сега не сее постигнало спо
разумение и по най-малките вжпроси.
Поради несжгласието на сжюзниците турските
делегати са се опитали да изтржгчат декларация от
некои_от тях. но не са успели. В известни гржгове
се вярва, че преди вземането каквото и да е реше
ние в Лозана всички висяши въпроси ше бъдат
уредени в Лондон.

ПРОДАВА СЕ

ЕДНА ДВУЕТАЖНА МАСИВ
НА МАГАЗИЯ. пе строен а на
101 К9. м с електрическо осветление воаопровоп и
изба. Удобна за кантора и склад за всички стоки.
Справка в сжшата чагазия I уч ул Софийска № 106
31. близо до Бжлг. Агенция
1281-1-3
Провадийско Градско Общ. Управление,
ОБЯВЛЕНИЕ № 6621
гр, Рровадия 6 Декемврий 1922 г:
Провадийското градско обшинско управление
обявява на интересуюшите. че в канцеларията на
сжшото управление ше се произведат търгове по
доброволно сжгласие за отдаване на откупчици и
наематели общинските приходи и имоти за време
три години, начиная от 1 Януарий 1923 г. до 31-й
Декемврий 1925 г а именно: Иа 13 Декемврий Т:Г
от 9 до 5 часа сл обед: Кръвнината с пжрвоначал
на цена 25000 лв . Интизапа" с първоначална ие
на 62000 лз. и «Сергията“ с пжрвон. цена 45000 лв
На М Декември т, г. от 9 до 5 часа сл. обед «Кан
тарина“ и „Кринина“ с първоначална цена 40000 лв
„Скелите с първонач цена 3000 лв.. „Каруцарство
то“ с първонач. цена 4000 лв . Табли, Доминб. Би
ляр. . Подпечатване картите~*за игра. Театрални
представления. Свирачи и други с пжрвоначална
цена 9500 лева
На 15 Декемврий т. г. от 9 до 5 часа сл. обед
варниците на пол ний и горния край на граджт с
първоначална цена 100 лева на декар годишно без
общ. налог 1 * •, нивата Качак чешма от 5 декара
с първоначална цена 60 лева на декар и одаване
на наемател разработеното обшинско място ча горний край на града от 6 декара с първоначал. цена
350 лева на декар
Закона за бюджета, отчетноста и предприятия
та е задължителен за конкурентите
Публикацията на настоящето _ е за сметка на
конкурентите..
Кмет : Н. Петров
1278-1-1
Секретар. Д Диканаров

ПОРТНИХД ИЗ ОДЕССЬ!
Ш Ю и КРОЮ по ЖУРНАЛУ - ДАМСК и ДЕТСК
НАРЯДБ1 и всевозможнь1е перелки. Работаю поденно- и принумаю работу на дом
1233-2-3
Адрес: ул. „Ботева“ N° 47. А. М.

избегната катасгро|
Завчера с пжтничес^
тръгнал след обед от
Русе стана едно нешяг^га;
то щеше да ваем»: «швсчТш
повече от 300 не**-и
Ц
жени и деца
Влака с 15 кл* ь нас
зал от Касличансж^*> -щ
300 метра от моста
,
клар усилва хода ■
дераилирвл една т?.вври;
ца. Машиниста че оселиI
раилирзането и мина.- мост.
щастие блвтополучн;
Наниката във в-аха бил
■ I
лема.

>

напад НАТО СЕМЕЙСТЕС!
Две жертви.
София 7удек. В П,и?»в« «
щес неи Яестни лица ала.т».
магазина на Яков Те;*;ер
На <
цел да извършат обир пе»*
ращите се в къщи и 'роиш
вопоставили на нападат»
Станала е отчаяна борба.
I
Жената на Тадже? е оауа» I
на. Съдружника му е убж |
тжпо оръдие. Нападателите I
избягали- Жената отчвраи»
болницата по пжтя изпъхив

ТАЗИ ВЕЧЕР в клуба *■ционал Либерал. Партия *
земл. банка). Члена от пост
ното присъствие на парт*
г. Д. Вжрбенов ще дщрж*'
на тема: .Политическия меж
ГОДИШНИЯТ БАЛ на Д* |
■ Червен кръст“ се давал
т. м. в ежбота вечерта в ® *на на Офицерското Събра*
Умоляват се членовете
д-вото да приежетвуватзамества отделни покани:

\Ч■1

ПРОДАЖБАТА на суров» |
тжтючи в южна Бжлгарка Я
почнала отпреди 1 месе“^ х
Старо-Загорско, Ново-За-0?^
Ямболско и пр. Прода*^

цени сж междук 27 и 30 ле»

СЛЕД играните с грама?
успех в театр Йанков
Г
_ фия_. , ,
.Леди Хамилтон“ и *Султа**
любовта“,
управления
.
та на
на ,Л ада“ прави нов езорлр* ^
на ду бликате като пушв с
Петък един от най-гран;.«оз»
те американски филмове ■&
лата лжвица“. Филмжт иназ
жет от немската война, гзг
централните джржави. снг6.'<
ни с ^дин манифест от
обевяват свещенната во^нвмуслюманите против англи*
ните в Африка. Дивните ие:
ности от Централна Афр*#!
потресающите борси иешшпионите на двете странтехните партизани : участ*^
на масса тигри, лъвове и сднове, всичко това сковава
бликата. пР*пвр*«»« г|/
рещо.

--------- ~7еГпр°

ПИЯНО РОЯЛ

_____________
Дава;
Споразумение Великов.
гоман 15 (от 11 до П -•

риекя
от кражби чрез взлом, грабеж и изкормен
срещу
•»

нападение,

каквито се случиха по-рано на банка ЛИЯЧЕВ, а напоследък и на банкере''*
та кжша БЕНАРОЯ в София, може да се осигури всека банка, тжргоас*
къща, магазин, жилише и пр. срешу една

минимално премия при застрахователното дружество „орел
което единственно пралтик/ва този род осигуровки.
Сведения и опитвания се дават даром и без ангажимент от представителя

0«СТВО „ОРЕЛ“
1155-2-2

ВАРИЛ, СТЕФАН ГЕРГИЕВ

улица „Малка Преслазска“ № 21.

*

I

г
Варна, в Декември

IV.

1922'год.

поща
В2ЯРЦ6ИСК7Я

телефон * 229

ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИН

щ сТ-н Рафаел сЖ. сЯлалуф
ще се венчават ма 10т ого във Варнви Израилска Си
I нагога вместо 8 и по.л часа сутринта в 3 ч сл од.
Русе Настоящето заменя отдел, покани Варна

I ^
§ в
С\С
)

РЕДЛ\К СЛУЧАЙ!
а от 183 декара се продава. Три декара от нея
ладо лозе. В нивата има 330 орехови држвчета
— 10 год. 8 држвчета кестени и много джрвета
сливи и ябжлки. В нивата има чешма, харман, обор.
ста* за живение и кухня. Имота (нивата) е на едно
место Споразумение редакцията
1287-1-10

3

I. Черноморско Колоездачно Д-во „СВЕТКАВИЦА"
9 т. м. Сжбота в:?чер, Барнем. Черноморско
Човездачно Д-во .Светкавица“ устройва 1-во семмо таицув. вечеринка в салона Лрошек“
ЦН за кавалери 15 лева. членове с форми 10 лв
дамите безплатно
1285 -1-1
А

Специална комисия
щето заменя специални покани
ще се грижи за добрия ред на вечеринката.
От Настоятелството
о 8 часа веч. до сутринта.

вдайте! Ефтина разпродажба на ПЕЧКИ
♦

!
ЧУГУНО - ЛАМАРИНЕНИ ПЕЧКИ
от Германска фабрикация система ГЛЮВЕС. в средата ♦
■ печките има поставени по особ. система огнеуп. тухли. ▼

|®чките могат да се отопляват с джрва. торф.
Аглиша и др. и запазват до 54 *• топлина, а
конструкция, заКй сжщо. благодарение особената
Жржат топлината дълго врег-е (близо 4 ч. равна темп )
«чките се намират в склада на „ЯКОБ ВАЛЕНТИН* ф
срещу новата гара гр. Варна.
1275 1-3

♦

ВНИМАНИЕ.
Откри се Агенция .Услуга* срешу пошата под
оводството на Патронов. Николов. Писарев и Диров, което приема ангажимент за: Извършване на
упко продажба на движими и недвижими имоти.
рне „Паспорти", посредничи за намиране на кварI и кнартиранти. снабдява с удостоверения от
|ки държавни и обш учреждения, отбиване на

в;
С1

У'

■а и Трудова повинност, снабдяване с див американски
Ш материал от обш лозов разсадник и с облагородени
I Снабдява Варн. лозари със специални лозари работници.
Ьто разсполага с опитен афишор. рекламира всичко. Из
пива преводи на документи и търговски писма от френ«меки, английски и руски езици, Разполага с опитни
ти по Математика и чужди езици и пр. и пр.
ОТ АГЕНЦИЯ I А.

'

п—

! 1 ! ДОЛУ КОНКУРЕНЦИЯТА ! ! !
ОБОДИI. ОБОДИ!
ОБОДИ!

ажно заколари нколар.работилници
Съобщавам на интересуюшитече получих едно
Ограничено количество осенови ободи за всь.какви кола. които предлагам по конкурентни
|цени 550 и 650 лева четиритех броя. франко
Гклада ми Варна. За сведения и преглеждане
1232 4-7
1»а стоката отнесете се на адрес
( Константин Золас— Агентура Комисиона
л. Габровска. Варна

За телегр Бри ганнк. _Ба{?нз.

ЛАД ГОСПОДИН с виеше търговско
|азование владеюш немска и бжлгар.
|еспонденция и счетоводство, отчасти
ренски и некои ориенталски езици,
[и подходяша работа, да се настани веднага
[азумение редакцията за А Б
1286-1-1

ШШЩ
/1

Брой 1037.

■ЙИ

Дава се под наем ■«

I дю-

— ... нов
ул. Аспарух
11 II уч. блязо
до арм?Й. черкова.
1274-1-1
Споразумение Симеон Михай
лов срещу старата баня.

Завеждам

тжрговски

рдЗГРДЯ ®естник*рск агенци*

—
приема абонаменти
реклами сбавпения. годежни.
венчалия ^ др. за в-к Варнен
ска Гота’ и всички софийски
вест.-ици '___________ 1280 -1-3

КЖЩД се

продава в

ул. Перник № 1382
IV уч. Оферти се приемат до
Студент в търговската акаде- 15 декември при интеркоитемия с търговско образувание нентале.
1279 2-3
търси ла приключва и завеж
се про
да търговски книжа ма гърдава.
говцн и кооперативни сдружа
вания Споразумение писмено Споразумение Великов, ул Дра
до редакцията Варненска по гоман 15 (от 11 до 12 ч. пр. об )
1275 -2-3
ша за № 21.
1277 -2-2

ПИЯНО РОЯЛ

: ПОЛОЖЕНИЕТО

<

сТ-ца Сстер СшКанази

у

Реиш. ми *229

1 50 ли квадратен с. м
ОБЯВЛЕНИЯ
> < пристан .и по 1 лен на дума.

ЗГлБОНДМЕН?: » еДиа г°дИ на 300 лава.
4, мб месеца 150 лем; за 1 м<есеца 00 лева.

ЦЕНА 1 ЛЕВ

(Телефонни и телеграфни ежобщеиия).
СОФИЯ. 8 декември. Днес в камарата комунистич. парламентарно йрупа направи декларация по
Кюстендилските събития. с която заявява, че днес
автономия в Македония е немислийа. Македонския
народ ше може да се управлява свободно само при
федеративна република на Балканите.
След това все думамата Кр Пастухов, който
разви своето питане по Кюстендилските и Софийс
ки ежбития. като заяви че там дето стават обири
и престъпления, там се има работа с смет. стан и
шайки.
Председателствуюшия Г Марков го цокани па
си оттегли думата че хората, които са дошле в ка
зармите са били смет
Гласува се изключване на Пастухов за едно за
седание от Камарата
Станаха с*шо инииипенти между Смядовски и
Ганчо Марков (демократ), но се намеси^ други де
путати и инцидента биде изгладен
М-р Р Даскалов отговори на питането на Пасстухов. като заяви, че правителството не мисли да
вжвежда цендура. нито да мрази нито пжк некои
от дипломатическото тело са се намесвали в по
следните събития
Правителството не ше позволи на който и да
е чужденец аа се] меси в вжтрешните рабвти в стра
ната.
пой
Правителството не е викало селяните
да1 в София. Те са дошли сами. като са чули. че
страната се намира в опасност
М-р Даскалов смята, че виновници з'а послед
ните дни има Е 'всред опозицията. Той заяви, че
не заплашва
Пастухов не остана доволен и заяви, че ше раз
вие интерпелаиията си по въпроса в идушето за
седание.
Приеха се след това некои законопроекти
седанието се вдигна за утре

За

СОФИЯ 8 дек. Сжобщават от Цариград
Според последните статистики, броя иа ли
цата напуснали Цариград вследствие пос
ледните ежбития вжзлизат иа: ПО хиляди
гжрци. 15 хиляди арменци, 12 хиляди руси.
7 хиляди евреи, в хиляди турци и 20 хил.
разни други народности.
СОФИЯ 8 пек Днес пр ооеп м-р Томов напра
ви изложение пред землед. парламентарна група.
Той заяви, че от вчера е въведено военно по
ложение в Кюстендил. Наредено е автономистите,
да бъдзт преследвани до границата

ХРОНИКА
Свободна борса.

I Берлин 1*64 —1'^?.-Букурещ
82 4С -82 20. Виена 0;19’ . Па
риж 927 -925 Лондон 602 -6Х.
Италия 665—660. Ню-Йорк 133
—131^ Швейцария 2510—250*1

Пикант. инцидентен. В. Царя.
Вчера Н.. В. Царя придру
жен от секретаря си г. Груев
се отправи за народния театр
за да приежетвува на универ
ситетския празник.
Пре*Г“врагата на театра ста
на един пикантен инцидент.
Пред вратата бе поставен
на пост един нов стражар. Ца
рят наближава облечен в ци
вилно облекло, бива спрян от
него и му казва .тук ие е за
вас. г-не*.
Цар*т му отговорил'
«че
не ще ме пуснат*.
Стражаржт отговорил: .како
ще те пуснат, я си оди по яж
тйо. тука ие е за тебе* и го
тикнал от вратата
Княгините придружаващи
брата си. се задавили от смяхРазправията гфод-ължила ня
колко минути, когато от в*
трешните врата излиза едни
друг стражар, който чинно ко
зирува и отваря вратата за Ця
р*. като се сбржша към дру
гия стражар с думите .том е
Царя. бре. що направи*7
.А, оти не ми казум на
време, отн това е Царя. аз отлека да сиам, беха думите на
строгия изпълнител на зако
ните
ВИСТРЕЛИТЕ в ул. .Малка
Търговска* Онази вечер към
5
часа помощ, санитарния а
гент Д. Георгиев отива да си
получи дължимите му от г-н
Ат. Капланов неколко лева По
неже в кантората на г. Капланов имало и др. лица, Георги
ев остава пън да почака. В то
па време от кантората на д-во
.Порт* излазя нощния пазач,
кето забелязва Георгиева оти
ва при него и го пита кой е и
какво Чака. Без даже да до
чака отговора му. пазача ихва-кда оевелвера си и дава де
сетина вистрели без всекаква
нужда. Притича се полицията
която отвеждат Георгиева в
джандар. уч от гдето гой бе
пуснат веднага на свобода. Из
глежда. че нощния пазач е го
лям храбрец, та безпричинно
предизвика тревога всред тър
говците в тази улица.

ЛОЗАНА, 8 дек. През време на вчерашното заседание конференцията разгледа
вжпроса за Проливите.
Лорд Кжрцон заяви, че това е един от
ГГЛ “ОНАЧАЛСТВОТО има
най-важните и от световно значение вжсведения, че мечои лица са се
проси.
промж (%аги между бежанците
След него взе думата Изме паша, кой- та да ги ояещааат. че ще им
заяви. че Турция иска обезпечение за Цари холагай гваг пред граломачапград, Мряморно море и обезпечение иа тур ството за течното оставане тук.
със цел да ги обират.
ския суверенитет.
Градомачалството съобщава,
След него взе думата Чичерин. които
че иичакай ходатайства не при
се присъединява кжм Измет паша. като за- ! знава. осевен нареждането на
яви, че Русия се отказва от досегашните си централната власт.
Нека бежанците ие се пода
претенции за Цариград, но иска лжлиа свобода иа Проливите, от което зависи ней ват на подобни мошеници и се
предпазват от тех.
ния икономически живот
След Чичерииа говориха делегатите на
ГОДИШНИЯТ БАЛ на Д-вото
.Черве^фъст^^г^зав^на^
Ро*жиия. Бжлгария и Гжрция.

с героинята от ..Каро Асо" и ..Свобода" Мери Уелкеми*
грандиозниядме
рикански филм.

Петък. Събота и Неделя в Театр Райков. г26з
■ ---тя Г-И I . , М - я —

""" *

'

I

т. м. в сжбота вечерта в салона на Офицерското Сжбранпе.
Умоляват се членовете на
д-вото да присжствуват. Това
замества отделни покани.

I

СКАЗКА. Пристигнал е в гра
да ни Никола Алекси*, главен
секретар на сжюза на младеж
ките христиански дружества.
. Тон ще говори утре неделя 10‘ ,
часа пр. обед в салона Цжр
ковен дом на твжрде интерес
на тема:
От материализъм кжм идеал»

зжм
Господствующи идеи вжв фи-.
лософията, литетатура1а -и ПО
литиката йреди войната, резулТ^ТИ от тях и новия пжт КЖМ
обнова.
Вход свободен за всички. 0собно е желателно сказката дя
се посети от интелигенцията и
младежта.
ДРУЖЕСТВОТО на бездоиките по реголационния план
варненски гр ждани, поканва
пострадавшите от I уч. граж
дани на организационно сжбрание в неделя 10 т. м. 9 часа
сутринта в кафене .Клас“.
Всеки да донеса крепостния
си акт.
ПОПРАВКА. В брой 1034 от
6 т. м. на втора страница на
вестника ние поместено обяв
лението на 4-й ескадрон от 8-ма
Жандар Кон: Група. Номера
на обявлението да се чете 780.
а не както погрешно е печа
тан 750. думата дванадесетия,
ден да се чете единадесетия
ден.

Фалшиви 10.000 лв. бонове.

Джржавното* сжкровише бе
пустнало
времето бонове с
падеж 10 февруарнй 1919' годПо кжсно сжщите тия боно
ве щенпелувани диагонално с
червен печат, по рилата на коитофе добиха сила на разменна
монета до 31 декември 1922 г.
В последно време са заловени
фалшиви такива, които се от
личават от действителните по
това, 1) че хартията на фалши
вите 10,000 левови бонове е
по бледа. 2) червеното мастил з с което са сцемпелува^и фал
шивите бонове е по-бл^тдо ог
онова на действителните. 3)
буквите в пжрвите два реда
на диагонално поставения пе
чат с червена боя. вжв фал
шивите бонове са по валчести.
малко по-дребни и малко раз
кривени. 4) В са- ия текст (пе
чатан с- червено мастило) ду
мата ПЕТСТОТИН в действи
телните е написана с Ъ. а вжв
фалшивите с Ь. 5) В девата
страна на долния край на пжрвата страна на бона след ду
мата '.Февруарнй“ вжв фалшивже бонове е поставена ТОЧ
КА а в действителните нема
такава. 6) На обратна) а страна
на бона. думата -Стойност* в
фалшивите бонове е напивана
с Ъ. а в действителните е на
писана правилно с Ь.
СЛЕД играните с грамаден
успех в театр Ранкоа филми
.Лепи Хамилтои“ и „Султанката на любовта“, управлението
на .Лада“ прави нов сюрприз
на публиката, като пуща от
Петжк един ог най-грандиозни
те американски филмове -Бе
дата лжвмца“ Филмжт има сю
жет от немееата » ' < а, гдето
централните джржави снабде
ни с един манифест _т Мека.
обевяват свешеннато воина па
муслюканите против англича
ните в Африка. Дивните мест
ности от Централна Африка .
потресаюшите борси между
шпионите на двете страни и
техните партизани : участието
на масса тигри, лжвове и сло
нове, всичко това сковава пу
бликата. Препоржчваме го го
рещо,
1271-2 3

Пролива се

едно незасето
изкопано лозе
3 декара, зад лозето на Майсторов. Справка Юр. Проданов
ул. Русенска 38, в зданието на
Руси Иванов.
1283—1-2

След тях лорд Кжрцон, отговаряй»*
Измет паша и Чичерииа, заяви, че Турция
не е излета още с ясно гледище. На том
възрази Измет паша, като каза, че руското
гледище напжлио вече отговаря иа турските интереси.
Вследствие живите дебати заседанието
се вдигна.

ч

*р- Юв7.

„ВАРНЕНСКА ПОША“

Стр. X.

сяовщмат от Поз»*
€« »

сжс

т«

пея сключа^
те рсаугтвт от яре го*
•« «а съвет:**,

:

ПАРИЖ 8 дек. Съобщават от По
приемателната териториална комисия за
почна разискването въпроса за проливите.
Лорд Кжрцон изложи сжглашеиското
гледище, в демилитаризирането иа проливите, в оставяне определено чи;ло военна
сила, за турската гараицил в Цариград и
околности, накто и свободното преминава
не на проливите от всички параходи в мир
но време и да име свободен пропуск иа
неутралните параходи в време на война.
ЛОНДОН 8 дек. Бонар Лоу е на мнение
да не се правят над Гжрция никакви давления, 'било от страна на британското
провителство, или от страна на англ. двор.
Той иска представителите от атинската
британска морска мисия да се от отзоват,
ЛОЗАНА, 7 дек Разискванията по изяв
ленията на лорд Кжрцон и Чичерин ще ста
нат в петжк.
Една сжглашенска делегация направи
следните изявления:
Руската делегация има гопемо и изклю
чително влияние вжрху турците, опасявийки се че ще се разреши техиата блокада
безрезултатно, опасявайки се, че направе
ния натиск вжрху Бжлгария може да при
чини известен обрат 8 нейното поведение.
Чичерин, схващайки много добре, че не
се намира пред единен фронт, положение
то му е тежко.
Чичерин ще остане тук до като сжюзниците бждат разединени.
ЛОНДОН 7 дек. в. Морнинг пост. коментирай
ки обнародваните тайни договори по отношенията
на Турция и английското правителство, иска ла се
даде пол с*д Дойд Жорж
БУКУРЕШ 8 лек. Сжобшават от Лозана : Тук
политическите кржгове смятат, че конференцията
се намира в критическа фаза.
Говори се. че игалянската делегация ше под
крепи руската и1турска тези
Италянската/ делегация е напразила известни
резерви по въпроса за протоците и е заявила, че
тряба да иска наставления ог правителството си.
Така че еждбата на проливите е поставена в зави
симост от италянския отговор
Вярва се. че отговора на Мусолини не ше бж
де благоприятен за англо^французкото гледище.
БУКУРЕЩ 8 дек. В-к Диминяца съоб
щава, че вследствие голямата нужда на
армията и на приготовленията, които пред
стоят да се направят за всеки евентуален
случай правителството разгледа вжпроса
за един к^дит.
Става дума да се тури иа разположе
ние на армията един кредит от 4 милиар
да леи.
ПАРИЖ, 7 дек. 53. ,Тан‘ съобщава: Му
солини пристигна тук, обаче замина ведна
га заедно с Поанкаре за Лондон.
РИМ 8 декем. Съобщават от Лозана :
следствие иа неосгъпчизоста на Турците,
които са под давлението на Русия, разисква
нето на въпроса за проливите се преуста
нови вчера.
ЦАРИГ7ДД 8 дек. След безуспешиоста
иа Лозанската конференция, Ангорското
правителство вярва, че това се длъж и иа
английска машинария и изпратно до саоите делегати а Лозана, наставления да бъдат
неостъпчиви, до като се получи пълна неза
висимост на Турция, която е готова завея
на евентуалност.
ПАРИЖ, 7 декемв. 8-к .Таи* обнародва
текста връчен иа турската делегация от
носно режима на проливите.
Според този документ, в Цариград ще
се намира постоянно една международна
морска комисия, която ще контролира ре
да за преминаването през Проливите. В та
зи комисия ще влизат представителите иа
заинтересованите държави
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идва лиието К Г*рче* н се 07правя да се качи в параход*
заьеда„Фердинанд"- Поради
ване на стжлоата г-н Герчев :е
подлжзаа и пада в морето Блггодарение напредналото време
той ме е б»»л за6ел*.лн на яре
ме и .ее борил сжс студените*
води я п.юьжджеине >•« 15 миму ти. ко1аго с бил за чут от
митнически
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жиев. койт. му >-е прмтича «а!
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: : г прави поради появилите се
фалшиви такива. Гражданите,
които притежават такива, да
1И представят в бан ата за об
мяна1 ОРЕ РЖЦЕТЕ е вече мо
дерно у нас. Завчера 5 и по-,
ловина часа сл. об. в Русе не
известни две лица влезли по
ул. Аспарухова N° 68 в мага
зина на Чолакоолу Сали и ви
кайки .горе ржцете" опитали
се па оберат магазина.
Благодарение, че в сжщия № 552 яс Ояшгзпг
момент влезла майката на Са мг на евмрго виол»
ли. нападателите се уплашили «■■■■«■ "Р“ ЛЕ
Варнаи избегали.
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